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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: Општа болница ''др Алекса Савић'' 
Адреса: Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље 
Електронска адреса: office@bolnicaprokuplje.com 
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com  
Тел/Факс :  027/329-730 

 
Матични број:  

1 7 8 2 5 7 5 5 

Регистарски број:  

2 8 4 0 1 3 5 1 4 5 

Евиденција у систему ПДВ-а:  

5 8 4 5 7 2 3 4 0 

Шифра делатности:  

8 6 1 0 

Порески идентификациони број:  

1 0 7 4 4 2 9 9 1 

 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ АУТО ДЕЛОВА И 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА за 2018. год, ради 
закључења уговора.  
 
Број јавне набавке: 34/2018 
 
Ознака из општег речника набавке:  
34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе, 
50110000 – Услуге сервисирања моторних возила са уградњом резервних делова  
 

 
Лица за контакт:   
- јавне набавке: Ивана Милошевић, дипл.екон. 
- набавка : Дејан Арсић, одг.лице за контролу возила 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора:  др Сњежана Арсић, директор 
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет набавке: Јавна набавка добара у поступку мале вредности  - Јавна набавка мале вредности  - 
Набавка резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова 
 
 
Број јавне набавке: 34/2018 
 
Јавна набавка је обликована je у 11 партија и то : 
 

Р.БРОЈ НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

1 Набавка акумулатора, сијалица, ауто осигурача ,ланци за снег 

2 
Моторна и кочиона уља, филтери за уља, сред. за прање ветробранских 
стакла(зимски) , антифриз. 

3 Спољне ауто гуме 

4 
Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке, LADA KARAVAN са  
уградњом  оригиналних  резервних делова  

5 
Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке FIAT DOBLO  i FIAT PUNTO са  
уградњом  оригиналних  резервних делова  

6 
Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке DACIA LOGAN, DACIA 
LODGY   са  уградњом  оригиналних  резервних делова  

7 
Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке CITROEN JUMPER са  
уградњом  оригиналних  резервних делова  

8 
Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке HYUNDAI GETZ са  уградњом  
оригиналних  резервних делова  

9 
Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке SKODA SUPERB  са  
уградњом  оригиналних  резервних делова  

10 
Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке RENAULT KANGOO са  
уградњом  оригиналних  резервних делова  

 
11 

Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке FIAT DOBLO CARGO са  
уградњом  оригиналних резервних делова  

 
 
Ознака из општег речника набавке:  
34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе, 
50110000 – Услуге сервисирања моторних возила са уградњом резервних делова  
 
 
Остали подаци о јавној набавци 

1. Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки интернет страници наручиоца: 29.11.2018. 

2. Рок за подношење понуда: 12.12.2018.године до 11.15 часова 
3. Јавно отварање понуда ће се обавити 12.12.2018. Године у 11.30 часова у просторијама Опште 

болнице “др Алекса Савић“, Прокупље, улица Пасјачка 2 
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ПРИЛОГ БР. 3 – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Набавка резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова 
у оквиру ове конкурсне документације подразумева: набавку ауто опреме, сервисирање и поправку, замену 
резервних делова као и пружање гаранције на извршене радове, за разна моторна возила . 
 
ПАРТИЈА 1 - Набавка акумулатора, сијалица, ауто осигурача, свећица и каблова за свећице 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.БРОЈ ОПИС Јед.мере Количина 

       1 Акумулатор 55 Ah ком 1 

2 Акумулатор 66 Ah ком 1 

3 Акумулатор 100 Ah ком 1 

4 Ауто осигурачи за кола – разни ком 1 

5 Сијалица H4 ком 1 

6 Сијалица H7 ком 1 

7 Сијалица H3 ком 1 

8 Сијалица H1 ком 1 

9 Сијалица убодна ком 1 

10 Сијалица 12/21/5 ком 1 

11 Сијалица 12/21  ком 1 

12 Ланци за снег 13 инча ком 1 

13 Ланци за снег 14 инча ком 1 

14 Ланци за снег 15 инча ком 1 

15 Ланци за снег 16 инча ком 1 
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ПАРТИЈА 2 – Моторна и кочиона уља, филтери за уља, сред. за прање шофершајбни , антифриз 

Редни 
број 

Назив Јед.мере Количина НАПОМЕНА 
 
 

1 Уље моторно Optima Long Life 20/60       
или одговарајуће лит 1 

 

2 Уље моторно Elf Prestigrade diesel15/40 или 
одговарајуће лит 1 

 

3 Уље моторно Castrol Magnetic                 
 или одговарајуће лит 1 

 

4 Уље моторно Selenija Gold 10/40                            
или одговарајуће лит 1 

 

5 Уље моторно Total Quartz дизел 10/40   
или одговарајуће лит 1 

 

6 Уље ATF серво или одговарајуће лит 1  

7 Уље мењачко Sae 75/80 или одговарајуће лит 1  

8 Уље мењачко Sae 85/90 или одговарајуће лит 1  

9 Уље моторно Mobil супер синт. 10/40       
или одговарајуће лит 1 

 

10 Уље за кочење DOT 4 или одговарајуће боца 1  

11 Антифриз 100% Г12 лит 1  

12 Антифриз 100% лит 1  

13 Средство за прање ветробранског стакла - 
зимско лит 1 

 

14 Филтер за уље (LADA KARAVAN ) ком 1  

15 Филтер за уље (FIAT DOBLO ) ком 1  

16 Филтер за уље (DACIA LOGAN) ком 1  

17 Филтер за уље (RENAULT KANGOO) ком 1  

18 Филтер за уље (CITROEN JUMPER) ком 1  

19 Филтер за уље (HYUNDAI GETZ) ком 1  

20 Црево за гориво – импрегнирано м 1  

21 Одмрзивач стакла ком 1  

22 Спреј за пластику ком 1  

 
 

НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем 
параметара из произвођачких каталога.  Уколико понуђач не достави каталог , понуда понуђача биће 
одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број и тражене техничке 
карактеристике за ставке од 1-10 у оквиру наведене партије; 
- У колони ''НАПОМЕНА'' уписати назив произвођача за тражена добра; Понуђена добра морају бити 

праћена декларацијом производа и морају задовољавати европске и домаће стандарде. 
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ПАРТИЈА 3 - Спољне ауто гуме са услугом замене 

 
 
НАПОМЕНА: 
 Квалитет гуме мора бити најниже до класе ,,F" за потрошњу горива и пријањање на мокрој подлози, као и 

да ниво буке буде испод 72 децибела 
(Тражени квалитет се доказује достављањем  копија налепница произвођача са карактеристикама за 
сваку тражену ауто гуму) 

 Понуђач је у обавези да и приликом замене ауто гума, старе ауто гуме које нису више за употребу преузме 
од наручиоца и да том приликом наручиоцу изда отпремницу, као и да попуни и потпише Документ о 
кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање и осталим важећим прописима којима је регулисана предметна материја из области заштите 
животне средине у Републици Србији. 

 У колони ''НАПОМЕНА'' уписати назив произвођача за тражена добра (ставке 1-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.БРОЈ ОПИС Јед.мере Количина Напомена 

1 Спољашња а гума 195/70 R15 Ц – летња ком 1  

2 Спољашња а гума 195/70 R15 Ц – зимска ком 1  

3 Спољашња гума 215/70/15Ц - летња ком 1  

4 Спољашња гума 215/70/15Ц - зимска ком 1  

5 Спољашња  гума 185/65/15 – летња ком 1  

6 Спољашња  гума 185/65/15 –  зимска ком 1  

7 Спољашња  гума 185-65/14 – летња ком 1  

8 Спољашња  гума 185-65/14 –  зимска ком 1  

9 Спољашња гума 175/65/14 – летња ком 1  

10 Спољашња  гума 175/65/14 –  зимска ком 1  

11 Спољашња  гума 165/65/14 – зимска ком 1  

12 Спољашња  гума 165/65/14 – летња ком 1  

13 Спољашња  гума 205/55/16 – зимска ком 1  

14 Спољашња  гума 205/55/16 – летња ком 1  

15 Спољашња  гума 195/60/16 –  зимска ком 1  

16 Спољашња  гума 195/60/16 – летња ком 1  

17 Услуга замене ауто гуме са балансирањем ком 1  

18 Услуга замене старих ауто гуме са балансирањем ком 1  

19 Услуга лепљења гуме ком 1  

20 Вентил за тубелес гуму ком 1  
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ПАРТИЈА 4 – Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке  LADA KARAVAN са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. LADA (karavan) PK050VJ 2002. 1.3 101050  km XTA21043020887375 

 

  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом 7. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 

 
ПАРТИЈА 5 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке FIAT DOBLO  i FIAT PUNTO са  
уградњом  оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. FIAT DOBLO (sanitet) PK038ZB 2008. 1.9 299368 km 2FA22300005660601 

2. FIAT PUNTO (putnički) PK031RE 2011. 1.1 187839 km ZFA18800007035181  

 

    1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала.. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
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Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 

 
ПАРТИЈА 6 – Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке DACIA LOGAN, DACIA LODGY   са  
уградњом  оригиналних  резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. DACIA LOGAN (sanitet) PK004RF 2007. 1.4 609.057km UU1KCDAEH39244237 

2. DACIA LOGAN (sanitet) PK010TD 2008. 1.6 537.446 km UU1KSDAFH40209973 

3. DACIA LODGY (sanitet) PK027ĆP 2013. 1.6 501.823 km UU1JSDA3447850256  

 

  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу.. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
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          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом.Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности 

 
 
ПАРТИЈА 7 – Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке CITROEN JUMPER са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. CITROEN JUMPER (putnički) PK046RJ 2004. 2.2 515.000 km VF7ZARMRA17384762 

2. CITROEN JUMPER (sanitet) PK017TP 2009. 2.2 277.912km VF7YBAMFB11659690 

3. CITROEN JUMPER (putnički) PK021CĐ 2008. 2.2 212.660 km VF7YAAMRA11384843 

4. CITROEN JUMPER (putnički) PK009UH 2008. 2.2 160.352 km VF7YAAMRA11385994 

 
  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3.Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу.. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
           Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 
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ПАРТИЈА 8 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке HYUNDAI GETZ са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. HYUNDAI GETZ (putnički) PK001JG 2004. 1.1 285.743 km KMHBTS1GPSU317609 

 
  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4.  Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу. 
 5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 

          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 

 

 
ПАРТИЈА 9 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке SKODA SUPERB  са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. SKODA SUPERB (putnički) PK046VN 2010. 2.0 238.643 km TMBAF63T2A9034453  

 
  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу 
  5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
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          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 

 
ПАРТИЈА 10 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке RENAULT KANGOO са  уградњом  
оригиналних  резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. RENAULT KANGOO  PK046UD 2008. 1.9 236.150 km VF1FC1EAF38055987 

 
  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова (на ЦД-у) и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8.Изабрани понуђач је у обавези да уграђује искључиво нове резервне делове који су оригинални или компатибилни са 
         оригиналним,а у складу са препоруком произвођача. 
         9.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        10.Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 
  
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности. 
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ПАРТИЈА 11 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке FIAT DOBLO CARGO са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. FIAT DOBLO 
CARGO(sanitet)  

PK043OL 2017. 1.4 105.310 km ZFA26300006G30744 

 
  1. Понуђач је дужан да у случају квара резервне делове и техничко потрошни материјал фактурише по приложеном    
ценовнику резерних делова и техничког потрошног материјала. 
2. Услугу сервисирања вршити искључиво по позиву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље.  
3. Време одазива по пријави квара маx. 90 минута., за поправке у кругу од 50 км.  
4. Време поправке возила не дуже од 48 часа, осим у следећим случајевима: 
- за хаварисано возило време поправке не може бити дуже од 21 дана 
 -за генералну  поправку  мотора време поправке не може бити дуже од  10 дана, 
-  за услугу заваривања и фарбања не може бити дуже од 7 дана 
    Уколико се возило не поправи у року од 48 часа, возило ће бити пребачено на поправку у други сервис, а уколико има   
    разлике у цени, иста ће бити наплаћена уговореном понуђачу. 

          5. Да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км, доказују достављањем изјаве. 
          6. Преглед аутомобила  и констатација квара се не  наплаћује од ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 

 7. Поправка службених аутомобила вршиће се по потреби на основу  пријављених кварова, урађене дефектаже квара и 
добијене сагласности овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље да се изврши поправка. Након дефектаже квара 
сервисер је обавезан доставити ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље процењену вредност потребних радова, делова и 
трошкова за отклањање насталог квара (понуду ).Након добијене сагласности од овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' 
Прокупље, поправка ће се урадити на основу усвојене-понуђене цене а све у складу са одредбама Уговора. 

         8. Да буде овлашћени сервисер за возила  марке FIAT DOBLO CARGO што доказује  достављањем Уговора  са 

              овлашћеним увозником за  Србију  за FIAT.            
         9. Сервисер је у обавези  да уграђује оригиналне резервне делове, што доказује горњим овлашћењем 
        10.Изабрани понуђач  ће бити у обавези да старе делове достави  овлашћеном лицу  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
        11. Редован сервис за сва возила вршиће се по захтеву овлашћеног лица ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, а примењиваће  
        се цене радног сата и потрошног материјала утврђених у понуди понуђача. 

 
          Напомена: Уколико се јави потреба замене резервног дела који није обухваћен спецификацијом исти ће бити замењен ,на  
           захтев наручиоца, а по изводу из ценовника  изабраног понуђача. Изабрани понуђач се обавезује да уз понуду достави    

           извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом. Уколико резервни део није саставни  
         део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифицирани резервни део заменити,  
         уз сагласност наручиоца, а по цени достављеног званичног ценовника понуђача за неспецифирани резервни део,  
         при чему цена тих неспецифицираних делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Page 
14/70 

 
  

 

 
ПРИЛОГ БР. 4 - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА 
 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. и 76. Закона,  

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал 
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ : 
 

- Право на учешће у поступку има понуђач ако пре слања позива за подношење понуда у радном односу на 
одређено и неодређено време има најмање 4 извршилаца (важи за партије:4-10). 

 Доказ:  Понуђач доставља фотокопије радних књижица (за запослене у сталном радном 
односу код Понуђача), односно  копије  уговора за радно  ангажована лица код понуђача  
(Уговор о привремено-повременим пословима, Уговор о делу и остале сродне врсте уговора) 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже једним шлеп возилом са минимум 5 седишта 
намењених за превоз пратеће екипе санитетског возила, укупне носивости минимум 3 т.(важи за 
партије:4-10). 
 

 Доказ: копија саобраћајне дозволе која гласи на понуђача, тј. на правно лице које подноси понуду, 
уговори на основу коришћења (закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг) и 
сл. 

- Понуђач у оквиру своје понуде доставља и : 
 каталог за понуђена добра (важи за партију 2, ставке 1-10), 
 копију налепнице произвођача са карактеристикама за сваку тражену ауто гуму (важи за 

партију 3, ставке 1-16) 
 извод из ценовника резерних делова (на ЦД-у) који нису  обухваћени прилогом 7(важи за 

партије:4-10), 
 изјаву да сервис није удаљен од  ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље више од  40 км (важи за 

партије   4-10) 
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ПРИЛОГ БР. 5 -    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке.....................................................................[навести предмет јавне набавке]број......................[навести 
редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку,и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нисуосуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
   
Понуђач:____________________________                М.П.             Потпис овлашћеног лица понуђача: 
  ______________________________  
У __________________,______________2018.год. 

 
 

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеноглица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача,дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне 
набавке...........................[навести предмет јавне набавке]број......................[навести редни број јавне набавкe], 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку,и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Подизвођачи његов законски заступник нисуосуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                    Подизвођач: 
Датум:_____________                           М.П.                      _____________________   
 
                                  

Напомена:   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од  
         стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  Page 
17/70 

 
  

 
ПРИЛОГ БР. 6 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а у вези са чланом 8. Упутства понуђачима како да сачине понуду 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. 
Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о 
условима и начину спровођења поступка јавне набавке.  
Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у 
конкурсној документацији. 
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у 
конкурсној документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације 
представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде. 

 
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА  
1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском. 
1.2. Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који 
је назначио у конкурсној документацији. 
1.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3 Закона 
о јавним набавкама. 

 
2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште. Ако се понуда подноси непосредно, доставља се 
Понуђачу потврда о пријему понуде. 
2.2.  Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
2.3.  Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, 
Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  
2.4.  На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да 
понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. Такође треба навести бројеве и 
називе партија за које се достављају понуде. 
2.5.   Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА - Број, назив Јавне набавке и врста поступка за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„ 
препорученом пошиљком или лично на адресу: 

ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Пасјачка број 2, 18400 Прокупље 
3.  ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у више партија. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу, Општа болница „др Алекса Савић“ Прокупље, 
Пасјачка 2, Прокупље (Служба за јавне набавке)  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила 
са уградњом резервних делова, ЈН бр. 34/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила 
са уградњом резервних делова, ЈН бр. 34/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
Опозив понуде за јавну набавку резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила 
са уградњом резервних делова, ЈН бр. 34/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање 
моторних возила са уградњом резервних делова, 34/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
66. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ 
6.1.  Понуђач може да поднесе само једну понуду . 
6.2.  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или  
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
6.3. Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији. 
6.4.    Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање. 
6.5.   Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда. 
6.6. Наручилац ће одбити понуду ако:  
1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
4)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити је са другим понудама.  
6.7. Наручилац може одбити понуду уколико је понуђена неуобичајено ниска цена. 
 
7. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
7.1. Ако Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију без одлагања 
ће измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
7.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуда. 
7.3. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
7.4. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за 
подношење понуде, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
7.5. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 
8 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
8.1.  Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив 
подизвођача.  
8.2.  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова од тачке 1 до 
тачке 3 конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из тачке 4. за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тч.4 овог упуства понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
8.3.    Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
8.4.  Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
8.5.  У случају из претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
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8.6  Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац 
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом  уговора  наручилац претрпео 
знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
8.7  Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни 
подизвођача  након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагаласност наручиоца.  
8.8.  Понуду може поднети група понуђача.  
8.9.  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 3.,    
а доказ о испуњености услова из тачке 4. дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке одеђених добара. 
8.10.  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  
2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
8.11.  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
- Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве. 
- Максимални рок плаћања је 90 дана, а на основу ''Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама'' (Сл.Гласник РС бр.119/2012). 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10.   ВАЛУТА  
10.1   Вредности се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност са урачунатим попустом уколико га понуђач искаже у 
понуди. 
10.2.  Ако понуђена цена укључује и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11.  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
11.1.  Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је обавезан да приликом потписивања уговора 
достави наручиоцу, за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну финансијску гаранцију, плативу на 
први позив, без приговора, меницу у висини од 10% од вредности уговора без порезе, важења најмање десет 
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, и важност  менице ће се променити . 
 
12.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ    
12.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације  или 
појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  
12.2. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље 
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
12.3. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 
писаним путем, односно путем поште, електорнске поште или факсом.  
12.4. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.  
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13.  ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
13.1. Наручилац има право да након отварања затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача у складу са чл. 93  Закона о јавним набавкама. 
13.2. Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику. 
13.3. Понуђач је дужан да поступи по писаном акту наручиоца и достави тражене податке на начин на који то 
наручилац у писаном акту захтева. 
13.4. Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног акта наручиоца његова понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
13.5.  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда  
13.6. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је једнична цена. 
13.7. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
13.8. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним 
набавкама. 
13.9. Наручилац неће признати било какве исправке текста који понуђач уноси у рубрике које је дужан да 
попуни, уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.  
 
 
14.  ВРСТА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
14.1 Утврђује се врста критеријума за избор најповољније понуде за јавну набавку добара, и то: 

 
Најнижа понуђена цена. 
 

14.2.      Понуђачи ће исказати  јединичне цене по комаду у својим понудама.  
 14.3.     Изабраће се понуда са најнижом укупном вредношћу понуде, тј.понуђеног ценовника за тражена добра и услуге. 

14.4.      С обзиром да због специфичности саме јавне набавке није могуће унапред предвидети врсту квара и 
одредити количину потребних резервних ауто делова који ће бити замењени, вредност услуге за сервисирање 
и одржавање, па самим тим ни стварну вредност набавке, као вредност уговора ће се  узети  процењена 
вредност партија. Наручилац није у обавези да у потпуности искористи процењену вредност партије,већ само до 

вредности  стварно извршених услуга. 

14.4 У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи: 
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу са понуђеним 

краћим роком извршења услуга. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти понуђени рок 
извршења услуга, предност ће дати понуђачу који је први доставио понуду, тј. чија је понуда прва примљена од 
стране наручиоца. 
 
15. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ   
15.1.    Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује прописе који произилазе 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 понуда, о чему доставља Изјаву (прилог 12). 
 
16.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА         
16.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, кандидат , односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  
16.2. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, 
јавни правобранилац и грађански надзорник. 
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16.3. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисија. 
16.4. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако овим Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
16.5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
16.6. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда,а након истека рока из члана 149. став 3.,сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају подношења захтева за заштиту права наручилац не 
може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлука о признавању 
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 
3. овог закона. 
16.7. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из става 1. овог 
члана пре доношења одлуке оо поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца 
у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду 
или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, акоја мора бити образложена. 
Републичка комисија, на предлог наручиоца може дозволити наручиоцу да предузме активности из става 1. 
овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности у 
поступку јавне набавке ,односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике 
Србије. 
16.8. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог 
закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке у поднетом захтеву за 
заштиту права, осим ако су испуњени услови из ст.2. и 3. овог члана и ако наручилац или Републичка комисија 
на предлог наручиоца не одлучи другачије,  
16.9. Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је да одмах по пријему, без 
предходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке достави 
Републичкој комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке Републичке комисије. 
16.10. Ако су утврдили да су испуњени услови,Републичка комисија доноси решење којим усваја предлог 
наручиоца из става 5.овог члана у року од пет дана од дана пријема предлога и комплетне документације. 
16.11.  Одлуку из става 2. овог члана ,наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
16.12. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је дужан да у обавештењу оо поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље 
активности у поступку јавне набавке. 
16.13. Одредбе овог закона сходно се примењују и на оквирни споразум. 
16.14. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале 
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог 
закона. 
16.15. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
16.16. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева,у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или је могао знати приликом подношења предходног захтева. 
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16.17. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Љ. 
16.18. Таксе и трошкови поступка - Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од: 
1) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда; 
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000 000,00 динара; 
3) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процења вредност 
већа од 120.000 000,00 динара; 
4) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000 000,00 динара; 
5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000 000,00 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара. 
16.19. Број жиро рачуна повериоца -примаоца: 840-30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос 
(253):шира плаћања налогом за уплату (153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив 
наручиоца,број или ознака јавне набавке,поверилац-прималац: Буџет Републике Србије. 
 
17.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
17.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.  
17.2. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на званичном сајту наручиоца. 
17.3.  Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
17.4. Уговор о јавној набавци биће достављен потписан понуђачу који је изабран у року од 8 дана од протека 
рока за подношење захтева за заштиту права.  
17.5.  Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.  
17.6. У случају потребе примене методологије доделе пондера наручилац ће поново извршити стручну оцену 
понуда и донети одлуку о додели уговора.  
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга  - сервисирање и одржавање моторних 
возила са уградњом резервних делова 

 
 

 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:.................................................................................................................. 
 
Адреса понуђача (укључујући и општину којој припада):...................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
Матични број понуђача:....................................................................................................... 
 
Порески идентификациони број:.......................................................................................... 
 
Особа за контакт:................................................................................................................. 
 
Име и презиме директора:.................................................................................................... 
 
Електронска адреса понуђача:............................................................................................. 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................................. 
 
Банка понуђача:................................................................................................................... 
 
Број текућег рачуна............................................................................................................. 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ПАРТИЈА 1 - Набавка акумулатора, сијалица, свећица и ауто осигурача 

 

НАПОМЕНА : С обзиром да због специфичности саме јавне набавке није могуће унапред предвидети и 
одредити количину потребних добара који ће бити замењени, потребно је да за наведене позиције у оквиру 
партије наведете цене. Понуђени ценовник ће бити саставни део уговора на основу кога ће се фактурисати 
цене за поручену робу и то до предвиђене процењене вредности за наведену партију. 

                                    

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Рок испоруке (не дуже од 48h)  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
_____________________ 
 
Потпис и печат понуђача 

Р.БР. ОПИС Ј.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА ПО Ј.М. 
БЕЗ ПDВ-а 

УКУПНА ЦЕНА 

1 Акумулатор 55 Ah ком 1   

2 Акумулатор 66 Ah ком 1   

3 Акумулатор 100 Ah ком 1   

4 Ауто осигурачи за кола – разни ком 1   

5 Сијалица H4 ком 1   

6 Сијалица H7 ком 1   

7 Сијалица H3 ком 1   

8 Сијалица H1 ком 1   

9 Сијалица убодна ком 1   

10 Сијалица 12/21/5 ком 1   

11 Сијалица 12/21  ком 1   

12 Ланци за снег 13 инча ком 1   

13 Ланци за снег 14 инча ком 1   

14 Ланци за снег 15 инча ком 1   

15 Ланци за снег 16 инча ком 1   
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
ПАРТИЈА 2 – Моторна и кочиона уља, филтери за уља, сред. за прање шофершајбни са сјајем, антифриз 

Р.БР. ОПИС Ј.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА ПО 
Ј.М. БЕЗ 

ПDВ-а 

УКУПНА ЦЕНА 

1 Уље моторно Optima Long Life 20/60       
или одговарајуће лит 1   

2 Уље моторно Elf Prestigrade diesel15/40 
или одговарајуће лит 1   

3 Уље моторно Castrol Magnetic                 
 или одговарајуће лит 1   

4 Уље моторно Selenija Gold 10/40                            
или одговарајуће лит 1   

5 Уље моторно Total Quartz дизел 10/40   
или одговарајуће лит 1   

6 Уље ATF серво или одговарајуће лит 1   

7 Уље мењачко Sae 75/80 или одговарајуће лит 1   

8 Уље мењачко Sae 85/90 или одговарајуће лит 1   

9 Уље моторно Mobil супер синт. 10/40       
или одговарајуће лит 1   

10 Уље за кочење DOT 4 или одговарајуће боца 1   

11 Антифриз 100% Г12 боца 1   

12 Антифриз 100% лит 1   

13 Средство за прање ветробранског стакла 
- зимско лит 1   

14 Филтер за уље (LADA KARAVAN ) ком 1   

15 Филтер за уље (FIAT DOBLO ) ком 1   

16 Филтер за уље (DACIA LOGAN) ком 1   

17 Филтер за уље (RENAULT KANGOO) ком 1   

18 Филтер за уље (CITROEN JUMPER) ком 1   

19 Филтер за уље (HYUNDAI GETZ) ком 1   

20 Црево за гориво – импрегнирано ком 1   

21 Одмрзивач стакла ком 1   

22 Спреј за пластику ком 1   

 
 

НАПОМЕНА : С обзиром да због специфичности саме јавне набавке није могуће унапред предвидети и 
одредити количину потребних добара који ће бити замењени, потребно је да за наведене позиције у оквиру 
партије наведете цене. Понуђени ценовник ће бити саставни део уговора на основу кога ће се фактурисати 
цене за поручену робу и то до предвиђене процењене вредности за наведену партију. 
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Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Рок испоруке (не дуже од 48h)  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 3 - Спољне ауто гуме са услугом замене 
 

 
 
 

НАПОМЕНА : С обзиром да због специфичности саме јавне набавке није могуће унапред предвидети и 
одредити количину потребних добара који ће бити замењени, потребно је да за наведене позиције у оквиру 
партије наведете цене. Понуђени ценовник ће бити саставни део уговора на основу кога ће се фактурисати 
цене за поручену робу и то до предвиђене процењене вредности за наведену партију. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.БР. ОПИС Ј.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА ПО 
Ј.М. БЕЗ 
ПDВ-а 

УКУПНА 
ЦЕНА 

1 Спољашња а гума 195/70 R15 Ц – летња ком 1   

2 Спољашња а гума 195/70 R15 Ц – зимска ком 1   

3 Спољашња гума 215/70/15Ц - летња ком 1   

4 Спољашња гума 215/70/15Ц - зимска ком 1   

5 Спољашња  гума 185/65/15 – летња ком 1   

6 Спољашња  гума 185/65/15 –  зимска ком 1   

7 Спољашња  гума 185-65/14 – летња ком 1   

8 Спољашња  гума 185-65/14 –  зимска ком 1   

9 Спољашња гума 175/65/14 – летња ком 1   

10 Спољашња  гума 175/65/14 –  зимска ком 1   

11 Спољашња  гума 165/65/14 – зимска ком 1   

12 Спољашња  гума 165/65/14 – летња ком 1   

13 Спољашња  гума 205/55/16 – зимска ком 1   

14 Спољашња  гума 205/55/16 – летња ком 1   

15 Спољашња  гума 195/60/16 –  зимска ком 1   

16 Спољашња  гума 195/60/16 – летња ком 1   

17 Услуга замене ауто гуме са балансирањем ком 1   

18 Услуга замене старих ауто гуме са 
балансирањем ком 1 

 

 

19 Услуга лепљења гуме ком 1   

20 Вентил за тубелес гуму ком 1   
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Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Рок испоруке (не дуже од 48h)  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
_____________________ 
Потпис и печат понуђач 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 4 - Сервисирање и  одржавање разних моторних  возила  и то :  LADA KARAVAN,  са  
уградњом  оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
бр. 

Врста возила Рег. брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. LADA (караван) PK050VJ 2002. 1.3 101.050 km XTA21043020887375 

 
 

     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  
 

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(жмигавци,светла и остало) 

  
 

4 Поправка карбуратора    

5 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха  и 
филтер горива) 

  
 

6 

Велики сервис  
(замена: уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе , филтер горива, водена пумпа, 
зупчасти каиш , затезач каиша) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
 

    VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Клинасти каиш ком 1     

7 Разводник паљења Ком1     

8 Разводна рука ком 1     

9 Разводна капа ком 1     

10 Свећице ком 1     

11 Каблови за свећице ком 1     

12 Сајла квачила ком 1     

13 Сајла ручне ком 1     

14 Сајла гаса ком 1     

15 Црево за кочнице предње ком 1     

16 Црево за кочнице задње ком 1     

17 Лежај точка  ком 1     

18 Ручица за врата ком 1     

19 Термостат ком 1     

20 Диск плочице предње ком 1     

21 Славина грејања ком 1     

22 Манжетна полуосовине  ком 1     

23 Полуосовина  ком 1     

24 Сет квачила ком 1     

25 Аблендер светла ком 1     
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26 Брава за врата  ком 1     

27 Главчина са лагером задња ком 1     

28 Клеме акумулатора  ком 1     

29 Главни коциони цилиндар ком 1     

30 Дихтунг поклопца вентила ком 1     

31 Ретровизор спољашњи ком 1     

32 Фар ком 1     

33 Цилиндар кочнице ком 1     

34 Пакнови задњи ком 1     

35 Прекидачи светла ком 1     

36 Пловак резервоара ком 1     

37 Осцилаторно раме ком 1     

38 Ручице за стакло ком 1     

39 Термо прекидач хладњака ком 1     

40 Аутомат уља ком 1     

41 Пумпа горива ком 1     

42 Задњи лонац ауспуха ком 1     

43 Средњи лонац ауспуха ком 1     

44 Глава управљача ком 1     

45 Пумпа за воду ком 1     

46 Пумпа течн. за прање стакла ком 1     

47 Осовина бензинске пумпе ком 1     

48 Носач мењача ком 1     

49 Носач мотора ком 1     

50 Осмица гумена ауспух ком 1     

51 Моторце брисача ком 1     

52 Штоп лампа ком 1     

53 Сирена ком 1     

54 Замајац ком 1     

55 Дихтунг ауспуха ком 1     

56 Улозак километар сата ком 1     

57 Алнасер ком 1     

58 Семеринг радилице предњи ком 1     

59 Семеринг радилице већи ком 1     

60 Гарн. црева за систем за хлађ. ком 1     

61 Гумице баланс штангле ком 1     

62 Јабучице ком 1     

63 Рамена предња ком 1     

64 Добош задњи ком 1     

65 Кочионе чељусти предње ком 1     

66 Виљушка предња ком 1     

67 Виљушка задња ком 1     

68 Дихтунг главе мотора ком 1     

69 Дихтунг картера ком 1     

70 Хладњак ком 1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
ПАРТИЈА 5 – Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке FIAT DOBLO  i FIAT PUNTO са  
уградњом  оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. FIAT DOBLO (sanitet) PK038ZB 2008. 1.9 299.368 km 2FA22300005660601 

2. FIAT PUNTO (лимузина) PK031RE 2011. 1.1 187.839km ZFA18800007035181  

 
 

     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 

  

 

 
 
 



  Page 
34/70 

 
  

 
 

    V        Остале поправке  
 

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 Сервисирање-ремонт  турбине    

7 

Велики сервис  
(замена: уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе , филтер горива, водена пумпа, 
зупчасти каиш , канални каиш ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
 

    VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  
 

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Сверни зглоб Ком1     

7 Зубчасти каиш Ком 1     

8 Канални каиш ком 1     

9 Сајла ручне ком 1     

10 Црево за кочнице предње ком 1     

11 Црево за кочнице задње ком 1     

12 Лежај точка предњи ком 1     

13 Лежај точка задњи ком 1     

14 Ручица за врата ком 1     

15 Термостат ком 1     

16 Диск плочице предње ком 1     

17 Сет квачила ком 1     

18 Аблендер светла ком 1     

19 Брава за врата  ком 1     

20 Клеме акумулатора  ком 1     

21 Главни коциони цилиндар ком 1     

22 Дихтунг поклопца вентила ком 1     
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23 Ретровизор спољашњи ком 1     

24 Фар ком 1     

25 Цилиндар кочнице ком 1     

26 Пакнови задњи ком 1     

27 Прекидачи светла ком 1     

28 Пловак резервоара ком 1     

   29 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

30 Хомокинетички зглоб ком 1     

31 Ручице за стакло ком 1     

32 Термо прекидач хладњака ком 1     

33 Реглер алтернатора ком 1     

34 Аутомат уља ком 1     

   35 Пумпа горива ком 1     

36 Задњи лонац ауспуха ком 1     

37 Средњи лонац ауспуха ком 1     

38 Пумпа за воду ком 1     

39 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

40 Носач мењача ком 1     

41 Носач мотора ком 1     

42 Зупчаста летва ком 1     

43 Осмица гумена ауспух ком 1     

44 Гарнитура дихтунга ком 1     

45 Моторче брисача ком 1     

46 Штоп лампа ком 1     

47 Сирена ком 1     

48 Замајац ком 1     

49 Дихтунг ауспуха ком 1     

50 Улозак километар сата ком 1     

51 Алнасер ком 1     

52 Семеринг радилице предњи ком 1     

53 Семеринг радилице већи ком 1     

54 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

55 Гумице баланс штангле ком 1     

56 Дихтунг главе мотора ком 1     

57 Дизне ком 1     

58 Карике ком 1     

59 Хладњак – расхладне 
течности 

ком 1     

60 Бош пумпа ком 1     

61 Регулатор притиска горива Ком1     

62 Грејач горива ком 1     

63 Стабилизатор ком 1     

64 ЕГР вентил ком 1     

65 Ламбда сонда ком 1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 
 

_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
ПАРТИЈА 6 - Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке DACIA LOGAN, DACIA LODGY   са  
уградњом  оригиналних  резервних делова 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. DACIA LOGAN (karavan) PK004RF 2007. 1.4 609.057. km UU1KCDAEH39244237 

2. DACIA LOGAN (karavan) PK010TD 2008. 1.6 537.446 km UU1KSDAFH40209973 

3. DACIA LODGY (karavan) PK027ĆP 2013. 1.6 501.823 km UU1JSDA3447850256  

 
 

     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  
 

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 Сервисирање-ремонт  турбине    

7 

Велики сервис  
(замена: уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе , филтер горива, воденa пумпa, 
зупчастi каиш , zatezač kaiša, kanalni kaiš ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
 

    VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  
 

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Сверни зглоб      

7 Канални каиш ком 1     

8 Сајла квачила ком 1     

9 Сајла ручне ком 1     

   10 Сајла гаса ком 1     

11 Црево за кочнице  ком 1     

12 Лежај точка предњи ком 1     

13 Лежај точка задњи ком 1     

14 Ручица за врата ком 1     

15 Термостат ком 1     

16 Диск плочице предњи ком 1     

17 Манжетна полуосовине  ком 1     

18 Полуосовина лева ком 1     

19 Полуосовина десна ком 1     

20 Сет квачила ком 1     

21 Аблендер светла ком 1     

22 Брава за врата  ком 1     

23 Клеме акумулатора  ком 1     
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24 Главни коциони цилиндар ком 1     

25 Дихтунг поклопца вентила ком 1     

26 Ретровизор спољашњи ком 1     

27 Цилиндар кочнице ком 1     

28 Пакнови задњи ком 1     

29 Прекидачи светла ком 1     

30 Пловак резервоара ком 1     

31 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

32 Хомокинетички зглоб ком 1     

33 Термо прекидач хладњака ком 1     

34 Стабилизатор трапа ком 1     

35 Реглер алтернатора ком 1     

36 Аутомат уља ком 1     

37 Пумпа горива ком 1     

38 Задњи лонац ауспуха ком 1     

39 Средњи лонац ауспуха ком 1     

40 Пумпа за воду ком 1     

41 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

42 Носач мењача ком 1     

43 Носач мотора ком 1     

44 Алнасер ком 1     

45 Зупчаста летва ком 1     

46 Осмица гумена ауспух ком 1     

47 Граничник за врата ком 1     

48 Фар ком 1     

49 Моторче брисача ком 1     

50 Штоп лампа ком 1     

51 Сирена ком 1     

52 Дихтунг ауспуха ком 1     

53 Контролна табла ком 1     

54 Алнасер ком 1     

55 Семеринг радилице предњи ком 1     

56 Семеринг радилице већи ком 1     

57 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

58 Гумице баланс штангле ком 1     

59 Јабучице ком 1     

60 Црево пумпе управљача ком 1     

61 Добош задњи ком 1     

62 Кочионе чељушти  ком 1     

63 Диск предњи ком 1     

64 Дихтунг главе мотора Ком1     

65 Дихтунг картера Ком1     

66 Хладњак Ком1     

67 ЕГР вентил Ком1     

68 Ламда сонда Ком1     

  
VI  Укупно: 
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НАПОМЕНА : Понуђач уписује цену за резервне делове који су предвиђени за дизел и бензински тип мотора. 
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 

_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
ПАРТИЈА 7 - Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке CITROEN JUMPER са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
Ред. 
бр. 

Врста возила Рег. брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. CITROEN JUMPER (kombi) PK046RJ 2004. 2.2 515.000 km VF7ZARMRA17384762 

2. CITROEN JUMPER (sanitet) PK017TP 2009. 2.2 277.912 km VF7YBAMFB11659690 

3. CITROEN JUMPER (kombi) PK021CĐ 2008. 2.2 212.660 km VF7YAAMRA11384843 

4. CITROEN JUMPER (kombi) PK009UH 2008. 2.2  160.352  km   VF7YAAMRA11385994 

 
     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  
 

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 Сервисирање-ремонт  турбине    

7 

Велики сервис  
(замена : уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе , филтер горива, воденa пумпa, 
зупчастi  каиш i kanalni kaiš ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
 

    VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  
 

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Канални каиш ком 1     

7 Сајла ручне ком 1     

8 Црево за кочнице  ком 1     

9 Лежај точка предњи ком 1     

10 Лежај точка задњи ком 1     

11 Ручица за врата ком 1     

12 Термостат ком 1     

13 Диск плочице предње ком 1     

14 Диск плочице задње ком 1     

15 Манжетна полуосовине  ком 1     

16 Полуосовина лева ком 1     

17 Полуосовина десна ком 1     

18 Сет квачила ком 1     

19 Аблендер  ком 1     

20 Брава за врата  ком 1     

21 Гибањ ком 1     

22 Клеме акумулатора  ком 1     
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23 Главни коциони цилиндар ком 1     

24 Дихтунг поклопца вентила ком 1     

25 Ретровизор спољашњи ком 1     

26 Фар ком 1     

27 Цилиндар кочнице ком 1     

28 Пловак резервоара ком 1     

29 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

30 Хомокинетички зглоб ком 1     

31 Ручице за стакло ком 1     

32 Термо прекидач хладњака ком 1     

33 Реглер алтернатора ком 1     

34 Аутомат уља ком 1     

35 Пумпа горива ком 1     

36 Задњи лонац ауспуха ком 1     

37 Средњи лонац ауспуха ком 1     

38 Пумпа за воду ком 1     

39 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

40 Сајла мењача ком 1     

41 Ручица мењача ком 1     

42 Носач мењача ком 1     

43 Носач мотора ком 1     

44 Зупчаста летва ком 1     

45 Осмица гумена ауспух ком 1     

46 Шарка за задња врата ком 1     

47 Моторче брисача ком 1     

48 Штоп лампа ком 1     

49 Сирена ком 1     

50 Дихтунг ауспуха ком 1     

51 Контролна табла ком 1     

52 Алнасер ком 1     

53 Семеринг радилице предњи ком 1     

54 Семеринг радилице већи ком 1     

55 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

56 Гумице баланс штангле ком 1     

57 Јабучице ком 1     

58 Црево пумпе управљача ком 1     

59 Добош задњи ком 1     

60 Кочионе чељусти предње ком 1     

61 Дихтунг главе мотора ком 1     

62 Дихтунг картера ком 1     

63 Дизне ком 1     

64 Карике ком 1     

65 Хладњак ком 1     

66 Бош пумпа ком 1     

67 Грејач горива ком 1     

68 Стабилизатор ком 1     

69 ЕГР вентил ком 1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 7 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 
 

_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 8 - Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке HYUNDAI GETZ са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
 
Ред. 
бр. 

Врста возила Рег. брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. HYUNDAI GETZ (limuzina) PK001JG 2004. 1.1 285.743 km KMHBTS1GPSU31760
9 

 
 

     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 

  

 

 
   

 
 



  Page 
46/70 

 
  

  V        Остале поправке  

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена: уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 

Велики сервис  
(замена : уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива, водене пумпе, 
зупчастог каиша ,затезач зупчастог каиша   ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Сверни зглоб      

7 Канални каиш ком 1     

8 Сајла квачила ком 1     

9 Сајла ручне ком 1     

10 Сајла гаса ком 1     

11 Црево за кочнице  ком 1     

12 Лежај точка предњи ком 1     

13 Лежај точка задњи ком 1     

14 Ручица за врата ком 1     

16 Термостат ком 1     

17 Диск плочице предњи ком 1     

18 Закачке ауспуха ком 1     

19 Манжетна полуосовине  ком 1     

20 Полуосовина лева ком 1     

21 Полуосовина десна ком 1     

22 Сет квачила ком 1     

23 Аблендер светла ком 1     

24 Брава за врата  ком 1     

25 Главчина  ком 1     

27 Клеме акумулатора  ком 1     

28 Главни коциони цилиндар ком 1     

29 Дихтунг поклопца вентила ком 1     

30 Ретровизор спољашњи ком 1     
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31 Цилиндар кочнице ком 1     

32 Пакнови задњи ком 1     

33 Прекидачи светла ком 1     

34 Пловак резервоара ком 1     

35 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

36 Хомокинетички зглоб ком 1     

37 Ручице за стакло ком 1     

38 Термо прекидач хладњака ком 1     

39 Стабилизатор трапа ком 1     

40 Реглер алтернатора ком 1     

41 Аутомат уља ком 1     

42 Пумпа горива ком 1     

43 Задњи лонац ауспуха ком 1     

44 Средњи лонац ауспуха ком 1     

45 Пумпа за воду ком 1     

46 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

48 Носач мењача ком 1     

49 Носач мотора ком 1     

50 Алнасер ком 1     

51 Зупчаста летва ком 1     

52 Осмица гумена ауспух ком 1     

53 Граничник за врата ком 1     

54 Фар ком 1     

55 Моторче брисача ком 1     

56 Штоп лампа ком 1     

57 Сирена ком 1     

58 Замајац ком 1     

59 Дихтунг ауспуха ком 1     

60 Контролна табла ком 1     

61 Алнасер ком 1     

62 Семеринг радилице предњи ком 1     

63 Семеринг радилице већи ком 1     

64 Биксна алнасера ком 1     

65 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

66 Гумице баланс штангле ком 1     

67 Јабучице ком 1     

69 Црево пумпе управљача ком 1     

70 Добош задњи ком 1     

71 Кочионе чељушти  ком 1     

72 Диск предњи ком 1     

73 Дихтунг главе мотора Ком1     

74 Дихтунг картера Ком1     

75 Дизне Ком1     

76 Хладњак Ком1     

77 Грејач горива Ком1     

79 Ламда сонда Ком1     

80 Регулатор притиска горива Ком1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 8 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

 
* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 

_____________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 9 - Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке SKODA SUPERB  са  уградњом  
оригиналних резервних делова 
 
 
Ред. 
бр. 

Врста возила Рег. брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. SKODA SUPERB (limuzina) PK046VN 2010. 2.0 246.438km TMBAЕ63T2A9034453  

 
 

               I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 Сервисирање-ремонт  турбине    

7 

Велики сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива, водене пумпе, 
зупчастог каиша , zatezač kaiša , kanalni kaiš ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
             Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  
 

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Канални каиш ком 1     

7 Сајла ручне ком 1     

8 Црево за кочнице  ком 1     

9 Лежај точка предњи ком 1     

10 Лежај точка задњи ком 1     

11 Термостат ком 1     

12 Диск плочице предње ком 1     

13 Диск плочице задње ком 1     

14 Закачке ауспуха ком 1     

15 Манжетна полуосовине  ком 1     

16 Сет квачила ком 1     

17 Аблендер  ком 1     

18 Брава за врата  ком 1     

19 Гумице на гибњу ком 1     

20 Гибањ ком 1     

21 Клеме акумулатора  ком 1     

22 Главни коциони цилиндар ком 1     

23 Ретровизор спољашњи ком 1     

24 Фар ком 1     
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25 Цилиндар кочнице ком 1     

26 Пловак резервоара ком 1     

27 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

28 Хомокинетички зглоб ком 1     

29 Термо прекидач хладњака ком 1     

30 Аутомат уља ком 1     

31 Пумпа горива ком 1     

32 Задњи лонац ауспуха ком 1     

33 Средњи лонац ауспуха ком 1     

34 Пумпа за воду ком 1     

35 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

36 Носач мењача ком 1     

37 Носач мотора ком 1     

38 Зупчаста летва ком 1     

39 Осмица гумена ауспух ком 1     

40 Шарка за задња врата ком 1     

41 Моторче брисача ком 1     

42 Штоп лампа ком 1     

43 Сирена ком 1     

44 Дихтунг ауспуха ком 1     

45 Контролна табла ком 1     

46 Алнасер ком 1     

47 Семеринг радилице предњи ком 1     

48 Семеринг радилице већи ком 1     

49 Биксна алнасера ком 1     

50 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

51 Гумице баланс штангле ком 1     

52 Јабучице ком 1     

53 Црево пумпе управљача ком 1     

54 Кочионе чељусти предње ком 1     

55 Дихтунг главе мотора ком 1     

56 Дихтунг картера ком 1     

57 Дизне ком 1     

58 Карике ком 1     

59 Хладњак ком 1     

60 Грејач горива ком 1     

61 Стабилизатор ком 1     

62 ЕГР вентил ком 1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9 (  I +II+III+IV+V+VI )      

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 

_____________________ 
          Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 10 - Сервисирање и  одржавање моторног  возила  марке RENAULT KANGOO са  уградњом  
оригиналних  резервних делова 
 
 
Ред. 
бр. 

Врста возила Рег. брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. RENAULT KANGOO 
SANITET 

PK046 UD 2008. 1.9 515.000 km VF1FC1EAF38055987 

 
 

  
I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 Сервисирање-ремонт  турбине    

7 

Велики сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива, водене пумпе, 
зупчастог каиша , zatezač kaiša , kanalni kaiš ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
             Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  
 

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Канални каиш ком 1     

7 Сајла ручне ком 1     

8 Црево за кочнице  ком 1     

9 Лежај точка предњи ком 1     

10 Лежај точка задњи ком 1     

11 Термостат ком 1     

12 Диск плочице предње ком 1     

13 Диск плочице задње ком 1     

14 Закачке ауспуха ком 1     

15 Манжетна полуосовине  ком 1     

16 Сет квачила ком 1     

17 Аблендер  ком 1     

18 Брава за врата  ком 1     

19 Гумице на гибњу ком 1     

20 Гибањ ком 1     

21 Клеме акумулатора  ком 1     

22 Главни коциони цилиндар ком 1     

23 Ретровизор спољашњи ком 1     
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24 Фар ком 1     

25 Цилиндар кочнице ком 1     

26 Пловак резервоара ком 1     

27 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

28 Хомокинетички зглоб ком 1     

29 Термо прекидач хладњака ком 1     

30 Аутомат уља ком 1     

31 Пумпа горива ком 1     

32 Задњи лонац ауспуха ком 1     

33 Средњи лонац ауспуха ком 1     

34 Пумпа за воду ком 1     

35 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

36 Носач мењача ком 1     

37 Носач мотора ком 1     

38 Зупчаста летва ком 1     

39 Осмица гумена ауспух ком 1     

40 Шарка за задња врата ком 1     

41 Моторче брисача ком 1     

42 Штоп лампа ком 1     

43 Сирена ком 1     

44 Дихтунг ауспуха ком 1     

45 Контролна табла ком 1     

46 Алнасер ком 1     

47 Семеринг радилице предњи ком 1     

48 Семеринг радилице већи ком 1     

49 Биксна алнасера ком 1     

50 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

51 Гумице баланс штангле ком 1     

52 Јабучице ком 1     

53 Црево пумпе управљача ком 1     

54 Кочионе чељусти предње ком 1     

55 Дихтунг главе мотора ком 1     

56 Дихтунг картера ком 1     

57 Дизне ком 1     

58 Карике ком 1     

59 Хладњак ком 1     

60 Грејач горива ком 1     

61 Стабилизатор ком 1     

62 ЕГР вентил ком 1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 10 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
 

_____________________ 
          Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
 
ПАРТИЈА 11 - Сервисирање и  одржавање моторних  возила  марке FIAT DOBLO CARGO са  уградњом  
оригиналних резервних делова 

 
 
Ред. 
Бр. 

Врста возила Рег. Брoj Година 
производње 

Cm3 Пређено 
километара 

Брoj шасије 

1. FIAT DOBLO CARGO  PK043OL 2017. 1.4 105.310 km ZFA26300006G30744 

 
 

     I 

    Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Реглажа трапа комплет    

 
 
    II 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Фарбарске услуге са услугом 
заваривања 

радни сат    

 
 
    III 

   Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге 

Јед.     
Мере 

 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

 
Укупно са ПДВ-ом : 

 

    1 Екипа за хитне интервенције на 
терену, цена услуге по километру 

km    

 
 
    IV         

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. Врста услуге: 

Укупно без ПДВ-а: 
(Комплет са резервн. 

Деловима) 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
(Комплет са резер. 

Деловима) 

1 
 

Генерална поправка мотора   
(демонтажа и монтажа мотора,обраде блока 
,радилице,главе мотора;дихтовање 
мотора,замена 
делова:клипова,карика,лежајева 
радилице,гарнитуре дихтунга са 
семеринзима,вентила,вођица и остали 
потрошни материјал 
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    V        Остале поправке  

  Попуњава понуђач 

Ред. 
Бр. 

Врста услуге: 
Укупно без ПДВ-а: 

 
Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом : 
 

1 
 

Поправка алтернатора 
( реглера, колектор) 

  
 

2 Поправка алнасера 
(ротор-бендикс, аутомат, колектор) 

  
 

3 
Поправка електро инсталације 
(без замене сијалица) 

  
 

4 
Редован сервис  
(замена уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе и филтер горива) 

  
 

5 Дијагностика мотора – електроника    

6 

Велики сервис  
(замена: уља, филтер уља, филтер ваздуха, 
филтер климе , филтер горива, воденa пумпa, 
зупчастi каиш , zatezač kaiša, kanalni kaiš ) 

  

 

 V  Укупно:  
 
 

 
 

 
 

    VI       Најчешћи резервни делови и потрошни материјал са уградњом  

       
Р.бр. Опис добра Јед. 

Мере 
Цена по  

 јед. Мере       
(без ПДВ-а) 

Цена по  
 јед. Мере       

(са ПДВ-ом) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(без ПДВ-а) 

Цена уградње 
по јед. Мере 
(са ПДВ-ом) 

1 Метлица брисача ком 1     

2 Амортизери предњи ком 1     

3 Амортизери задњи ком 1     

4 Погача на амортизеру ком 1     

5 Споне краће ком 1     

6 Сверни зглоб      

7 Канални каиш ком 1     

8 Сајла квачила ком 1     

9 Сајла ручне ком 1     

10 Црево за кочнице  ком 1     

11 Лежај точка предњи ком 1     

12 Лежај точка задњи ком 1     

13 Ручица за врата ком 1     

14 Термостат ком 1     

15 Диск плочице предњи ком 1     

16 Закачке ауспуха ком 1     

17 Манжетна полуосовине  ком 1     

18 Полуосовина лева ком 1     

19 Полуосовина десна ком 1     

20 Сет квачила ком 1     

21 Аблендер светла ком 1     

22 Брава за врата  ком 1     

23 Клеме акумулатора  ком 1     

24 Главни коциони цилиндар ком 1     

25 Дихтунг поклопца вентила ком 1     

26 Ретровизор спољашњи ком 1     
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27 Цилиндар кочнице ком 1     

28 Пакнови задњи ком 1     

29 Прекидачи светла ком 1     

30 Пловак резервоара ком 1     

31 Манжетна хомокинетичког 
зглоба 

ком 1     

32 Хомокинетички зглоб ком 1     

32 Термо прекидач хладњака ком 1     

33 Стабилизатор трапа ком 1     

34 Аутомат уља ком 1     

35 Пумпа горива ком 1     

   36 Задњи лонац ауспуха ком 1     

37 Средњи лонац ауспуха ком 1     

38 Пумпа за воду ком 1     

39 Пумпа течности за прање 
стакла 

ком 1     

40 Полуга гаса ком 1     

41 Носач мењача ком 1     

42 Носач мотора ком 1     

43 Алнасер ком 1     

44 Зупчаста летва ком 1     

45 Осмица гумена ауспух ком 1     

46 Граничник за врата ком 1     

47 Фар ком 1     

48 Моторче брисача ком 1     

49 Штоп лампа ком 1     

50 Сирена ком 1     

51 Замајац ком 1     

52 Дихтунг ауспуха ком 1     

53 Контролна табла ком 1     

54 Семеринг радилице предњи ком 1     

55 Семеринг радилице већи ком 1     

56 Гарнитура црева за систем за 
хлађење 

ком 1     

57 Рамена предња ком 1     

58 Црево пумпе управљача ком 1     

59 Добош задњи ком 1     

60 Кочионе чељушти  ком 1     

61 Диск предњи ком 1     

62 Дихтунг главе мотора Ком1     

63 Дихтунг картера Ком1     

64 Дизне Ком1     

65 Хладњак Ком1     

66 Ламда сонда Ком1     

  
VI  Укупно: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 11 (  I +II+III+IV+V+VI )      
 

Вредност понуде без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Вредност понуде са ПДВ-ом:  

Цена радног сата без ПДВ-а:  

Гаратни рок на резервне делове ( минимално пренешена 
гаранција произвођача):  

 

Гаратни рок на извршену услугу( мин. 12 месеци):  

Време одазива по пријави квара ( не сме да буде дуже од 90 
минута од момента пријаве квара, за поправке у оквиру ОБ 
''др Алекса Савић'' Прокупље  ): 

 

Време поправке возила ( не дуже од 48ч, сем хаварисаног  
возила и генерал. сервиса мотора): 

 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
- самостално, 
- заједничка понуда, 
- са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Евентуалне напомене:  

 
_____________________ 

          Потпис и печат понуђача 
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1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
2 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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3 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
1 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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2 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
3 Подаци о подизвођачима у  понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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ПРИЛОГ БР. 8  - МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом сваку страну и потпише модел 
уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора. 
 
Закључен  дана ____. ____. 2018. год. између уговорних страна: 
  
Наручиоца  Опште болнице “др Алекса Савић’’ са седиштем у Прокупљу, 
Ул. Пасјачка бр.2, кога заступа  директор др Сњежана Арсић 
(у даљем тексту : наручилац)  
  
и 
 
________________________ са седиштем у _______________________________ 
ул. ___________________ бр.___, кога заступа директор ______________________ 
(у даљем тексту : понуђач)  
 
Подаци о наручиоцу:     Подаци о понуђачу : 

ПИБ :                     107442991 ПИБ :                        

Матични бр. :        17825755 Матични бр. :         

Бр.рачуна :            840 –843661-69 Бр.рачуна :         

Телефон :             027/321-087 Телефон :             

Телефакс :            027324-762 Телефакс :            

E-mail:                   opstabolnica@gmail.com E-mail:           
 

Основ уговора: 
 

Број и датум  позива за подношење понуда Бр.___.од ______2018.год. 

Број и датум одлуке о додели уговора Бр.___.од ______2018.год. 
 

 

 
Понуда изабраног понуђача бр._______од ________________. 
 

 
 Član 1 

Предмет овог уговора   је  набавка резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила 
са уградњом резервних делова за 2018 годину, за потребе ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље. 
 

         Члан  2 
Понуђач   се  обавезује  да за потребе Наручиоца изврши услугу сервисирања и одржавања моторних 
возила са уградњом резервних делова за партије:_________________________________________, 
односно изврши испоруку добара за партије ______, а на  основу  понуде  бр.___  од  ______2018. год.  
достављене  у   поступку  јавне  набавке  мале вредности бр.___   и која је прихваћена од стране стручне 
комисије Наручиоца. 
 
                                                                Члан  3 
Вредност уговора за сервисирања и одржавања моторних возила са уградњом резервних делова, је 
дефинисана Одлуком о покретању поступка где су предвиђене процењене вредности по партијама, а на основу 
опредељених финансијских средстава за 2018.годину.  
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Наручилац није у обавези да у потпуности искористи процењену вредност партије, већ само до вредности  
стварно извршених наведених услуга датих у понуди и уграђених резервних делова, а на основу цена датих у 
понуди бр._____ од ______2018.године, односно у ценовнику – изводу из ценовника који Понуђач доставља у 
оквиру своје понуде. 
Процењене вредности, тј. уговорене вредности по партијама износе: 
 

- - за партију 1-    80.000,00  дин.без ПДВ-а,  

- за партију 2-    80.000,00дин.без ПДВ-а,,  

- за партију 3 – 190.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 4-    40.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 5-  150.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 6-  300.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 7-  500.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 8-   100.000,00 дин.без ПДВ-а, 

- за партију 9-   50.000,00 дин.без ПДВ-а, 

- за партију 10- 50.000,00дин.без ПДВ-а, 

- за партију 11- 50.000,00дин.без ПДВ-а. 

 
 
Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да је цена предметне јавне набавке фиксна и да се неће мењати за све време 
трајања уговора. 
 
              Члан  5. 
Наручилац  се обавезује  да по  испоруци  робе или урађеног сервиса  и  достављене  фактуре  понуђача 
регистроване у Централном регистру фактура (Сл.гласник РС број:7/2018), износ  уплати на  жиро  рачун  
понуђача  ___________________   код  банке _____________________ и  то у  року  од 90  дана од достављене 
фактуре. 
 

         Члан  6. 
У  случају  да  Понуђач  није  у  могућности  да  испоручи  тражене  производе у року наведеном у чл.8. овог 
уговора, Наручилац  има  право  да  исту  набави  на  другом  месту  при  чему  се  изабрани Понуђач  терети  
за  евентуалне  трошкове  разлике  више  плаћене  цене , додатним  трошковима  везаним  за  ту  набавку  и  
евентуалним  штетама  коју  Наручилац  трпи  због  неизвршења  испоруке  од  стране  изабраног Понуђача.  
Уколико се неиспорука траженог производа понови, тј. уколико  се неуредно  извршавају уговорене обавезе у 
потпуности или делимично или из једне или више партија из члана 3. овог уговора, Наручилац има право да 
једнострано раскине овај уговор писменим  обавештењем  упућеним  Понуђачу  и да тражи наплату менице за 
добро извршење посла. 
У  случају  да  Понуђач  није  у  могућности да поправи возило у понуђеном року од 48 часа (сем хаварисаног 

возила – рок 21 дан;  генералне  поправке мотора – рок 10 дана и у случају заваривања и фарбања – рок 7 дана), возило 
ће бити пребачено на поправку у други сервис, при  чему  се  изабрани Понуђач  терети  уколико има  евентуалних  
трошкова  разлике  више  плаћене  цене , додатним  трошковима  везаним  за  ту  услугу  и  евентуалним  
штетама  коју  Наручилац  трпи  због  неизвршења  услуге  од  стране  изабраног Понуђача. 
У случају делимичног раскида уговора односно у случају раскида уговора у погледу једне или више партија из 
члана 1. овог уговора, остале одредбе уговора остају на снази. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване 
највише до износа средстава која ће наручиоцу  за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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                Члан 8 
Испоруку предметне јавне набавке врши искључиво овлашћени представник понуђача, што подразумева да 
уколико предмет јавне набавке стигне до магацина Наручиоца на други начин, роба ће бити враћена Понуђачу. 
Понуђач се обавезује да по потписивању овог Уговора врши испоруку предметне набавке сукцесивно према 
захтевима и по налогу наручиоца. 
Испорука се врши по пријему поруџбине, у року _________ Ф-ко магацин наручиоца. 
Понуђач се обавезује да уз испоручена предметна добра или по урађеном сервису, испостави 
наручиоцу фактуру са позивом на број уговора (наш број) и број партије по коме врши испорука 
 
                Члан 9. 
Понуђач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави наручиоцу, за добро извршење посла, у 
потпуности попуњено Менично писмо – овлашћење и меницу у висини од 10% вредности уговора, за корисника 
соло менице и потписану и оверену печатом соло меницу. 
 
      Члан 10. 
Понуђач се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши са стручним кадром, који је обучен за ту врсту 
опреме, са одговарајућим квалитетним алатом и да уграђује нове резервне делове оригиналне или 
компитабилне. 
У случају неквалитетно извршеног сервиса добављач је обавезан да поново квалитетно изврши сервис у року 
од 24 часа,без права накнаде. 
Добављач приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу и пријему 
возила, о извршеном раду и утрошеном материјалу. Исправном документацијуом сматра се, између 
осталог,радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника 
испуњеног штампаним словима и потписима и достављање оригиналног радног налога уз фактуру. 
 
      Члан 11. 
Наручилац одређује лице одговорно за праћење испуњења овог уговора у погледу рокова извршења  уговора, 
квалитета пружених услуга,  квалитета уграђених делова и вредности истих. 
 
      Члан 12. 
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених 
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна 
другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, 
одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 
 
      Члан 13. 
У  случају  не  испуњења  обавеза  из  овог  уговора , за  евентуалне  спорове  утврђује  се  надлежност  
Трговинског  суда  у  Нишу  . 
 
      Члан 14. 
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право да 
једнострано раскине уговор писаним путем, са отказним роком од 5 дана, под условом да је своје уговорне 
обавезе у потпуности испунила. 
 
      Члан 15. 
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса 
Уговора. 
 
      Члан 16. 
Овај  уговор  сачињен  је  у  6 ( шест ) истоветних  примерака од  којих  по 3 (три) задржава свака уговорна 
страна. 
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Саставни део овог Уговора су његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1 - Понуда понуђача заведена код наручиоца под бр. ________ од _______ 2018. године 
Прилог бр. 2 - Финансијска гаранција из члана 9. овог уговора  
 
          П о н у ђ а ч,                                                                           Н а р у ч и л а ц, 
 
_______________________                                                                        Општа болница 
_______________________                                                            ''др Алекса Савић''  Прокупље 
_______________________                                                                              Директор , 
_______________________                                                                   ______________________ 
                                                                                        др  Сњежана Арсић    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 
68/70 

 
  

 

ПРИЛОГ 9 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

9.1  Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
9.2  Трошкове припреме и пондношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова.  
9.3  Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

 
 
 
 

Датум и место:         Понуђач: 
 
______________       _______________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 10 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
(Назив понуђача) 

 

даје: 

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

  
                                                  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку јавне мале вбредности, 

набавка  резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, 

ЈН бр.34./2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

  

Датум: м.п. Овлашћено лице понуђача 

      

  
  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача. 
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ПРИЛОГ 12 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
У складу са чл.75. ст.2  ЗЈН _________________________________________________________ 
                                                                             (назив понуђача) 

 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде 
у  поступку јавне мале вредности, набавка  резервних ауто делова  и сервисирање и одржавање моторних 
возила са уградњом резервних делова, ЈН бр.34./2018, 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.  
  
 
 
 
 

У _______________________      Овлашћено лице понуђача 

Дана_____________________   м.п.   _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
1. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати образац.  

 


