
Република Србија 

ОГШЈТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОГШЈТИНСКА УПР АБА 

Број: 404-40 
Дана:03.04.2018.године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке: 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о 
јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015,68/2015), Текуће 
поправке и одржавање службених возила општинске управе Мали Зворник са резервним 
деловима,мазивима и ауто-галантерије и др. 

Поштовани, 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Текуће поправке и 
одржавање службених возила општинске управе Мали Зворник са резервним 
деловима,мазивима и ауто-галантерије и др. 

Молимо Вас да нам до 11.04.2018.године до 11 часова доставите Вашу 

понуду за набавку 

Текуће поправке и одржавање службених возила општинске управе Мали Зворник 
са резервним деловима,мазивима и ауто-галантерије и др. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена 

Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача којије први предао понуду. 

Да понуђач поседује: 

- канал са припадајућом каналском дизалицом , 

- дијагностичке уређаје за детекцију квара на возилима 
Доказ: Уз понуду приложити копију пописне листе основних средстава са стањем 

на дан 31.12.2017. године 
У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и Изјаву 

Понуду доставити на адресу: ,,Општинска управа Општине Мали 

Зворник, ул. Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник Понуда за јавну 

набавку Текуће поправке и одржавање службених возила општинске управе Мали 

Зворник са резервним деловима,мазивима и ауто-галантерије и др. број 404- 40 
НЕ ОТВАРА ТИ-,,. 

С поштовањем, 

Комисија за.јавне набавке 
\ ,, 



ОБРАЗАЦБРОЈ 1 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂА ЧА 

Понуда бр: _____ _ 

Понуда бр. ____ од ______ за набавку - Текуће поправке 
и одржавање службених возила општинске управе Мали Зворник са резервним 
деловима,мазивима и ауто-галантерије и др. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача: 

Адреса понуђача: 

Овлашћено лице: 

Особа за контакт: 

Телефон: 

Телефах: 

Е-маил: 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

Матични број: 

ПИБ: 

Датум.: ...................................................................... . . Потпис .. одговорног .лица_ понуђача: ............................................... . 

МЛ. 



СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ 

- Текуће поправке и одржавање службених возила општинске управе Мали 
Зворник са резервним деловима,мазива и ауто-галантерије и др.-

!-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

Редни Врста услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 
број 

1. Цена норма сата за све 

врсте услуга 

2. Цена шлепања по 1 км 

УКУШIО: 

Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може бити већа од средства 

планираних финансијским планом наручиоца, односно износа процењене 

вредности. 

У цену морају бити урачунати сви трошкови 

1 .Плаћање: 45 дана од дана испостављања фактуре. 
Авансно плаћање није дозвољено 
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Општ11на Мал11 Зворник 

] . 
PEUGEOT 407 LO0l5AI 2005 путничко 

2. 
JUGOfN / LO 019УО 2007 путничко 

3. 
LADANIVA 4Х4 LO 009УС 

тереснко/ 
20 11 

путничко 

4. 
FORD TRANSIT BG 357ТА 2003 путничко 

Предметне услуге текућег одржавања и отклањања кварова на службеним 

возилима подразумеваЈУ: 

1.ауто-механичарске услуге -поправке ,отклањање кварова ,замена старих и 

уградња нових резервних делова 

2.ауто -електричарске услуге -поправка електричних инсталација и електро 

опреме 

Врста 

горива 

бензин 

бензин 

Бензин 

/плин 

дизел 

3.друге услуге,као што су : допремање-шлепање возила која нису у возном стању 
до места поправке ,вулканизерске услуге (замена,монтирање-демонтирање 



,лепљење и балансирање пнеуматика),обезбеђивање резервних 

делова,материјала,трокут,rарнитура прве помоћи ,гарнитура резервних сијалица 

,сајла за вучу ,ПП апарата,неопходан ручни алат за возило,вршење свих других 

услуга и обезбеђивање свих других делова ,опреме ,уређаја који су неопходни за 

безбедно управљање и употребу путничког возила ,према важећим техничким 
прописима и стандардима . 

2. Рок и начин извршења услуге 
Рок на који се уговор закључује је 12 месеци од дана потписивања уговора 

,односно до утрошка средстава планираних у буџету 

Пружање услуга Понуђач започиње на основу примљеног налога од стране 

Наручиоца. Наручилац уз возило доставља Понуђачу писмени радни налог. 

Наручилац ће возило које је предмет одржавања, предати у рад на 
локацији Понуђача. 

Наручилац ће возило које је предмет преноса - шлеповања, предати 

на месту квара возила. 

У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога 

Наручиоца, Понуђач утврди даје потребно извршити и услуге које нису наведене у 

радном налогу, дужан је да тражи сагласност Наручиоца за извршење додатних 

услуга. Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних услуга, потврдити 

овером радног налога са допунама Понуђачу. 

Рок почетка вршења услуге (преузимања возила на рад) не може 

бити дужи од 1 радног дана од дана пријема писменог налога Наручиоца. 
Рок за извршење услуге редовног/ванредног сервиса и мањих 

поправки не може бити дужи од 2 радна дана од дана када Понуђач преузме возило 
у рад. 

Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи од 5 
дана од дана када Понуђач преузме возило у рад. 

Рок одазива на позив Наручиоца за превоз неисправног возила не 

може бити дужи од 1 часа од пријема писменог или усменог захтева Наручиоца. 
Понуђач може, само у случају разлога које сам није скривио и уз 

усмену сагласност Наручиоца, продужити рокове за извршење услуге, које је дао у 

понуди, односно на које се обавезао потписивањем Уговора. 

Понуђач даје гаранцију од 12 месеци на извршене услуге. 
Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка. 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичне квантитативно

квалитативне примопредаје. 
Наручилац задржава право да за поједине резервне делове тражи 

гарантни лист. 

Уколико Наручилац констатује да је дошло до квара на возилу који је 
у директној вези са извршеном услугом и уграђеним резервним деловима, а од кога 

није прошло више од 12 месеци, Понуђач се обавезује да о свом трошку доведе 
возило у исправно радно стање. 

Понуђач: 

мл. 
Потпис овлашћеног представника понуђача 



ИЗЈАВА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", 

број 124/2012,14/15,68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђач _______ _ __________ __ из 

Адреса: ___________________ , испуњава све услове из члана 
75. Закона, и то да: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на . . 
њеноЈ територији. 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (члан 75. став 2. Закона) . 

Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава неки 

од наведених услова од понуђача се може тражити да поднесе одговарајуће 
документе којима потврђује испуњеност тог услова. 

Датум: Одговорно лице понуђача 

мл. 




