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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 0106-1597 од 25.02.2019. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 0106 – 1598 од 25.02.2019. године,
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ЈН бр. 23/19
Конкурсна документација садржи:
Назив прилога
1. Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
4. Критеријум за доделу уговора
5. Образац понуде
6. Образац трошкова припреме понуде
7. Образац изјаве о независној понуди
8. Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2
9. Модел уговора
10. Упутство понуђачима како да сачине понуду
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Прилог бр.1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Здравствени центар Ужице
Адреса: Милоша Обреновића бр. 17
Интернет страница: www.zcue.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – сервисирање возила у гарантном року
– ЈН бр. 23/19
Шифра из ОРН: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и
припадајућу опрему
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки: 28.02.2019. год.
Јавно отварање понуда: 01.04.2019. године у 11 сати у просторијама Здравственог
центра Ужице.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Шеф Одсека за јавне набавке: Гордана Марковић
Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић
Матични број : 07414455
Шифра делатности : 85120
ПИБ: 101624872
жиро рачун: 840-404661-03; 840-404667-82
Телефон: 031/599-516; f031/599-599 локал 572
e-mail : tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs
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Прилог бр.2
ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге сервисирања и одржавања возила у гарантном
року са уградњом резервних делова за возила наведена у конкурсној документацији.
Сервисирање возила обухвата редовно сервисирање
сервисирање возила и преглед возила са детекцијом кварова.

возила,

ванредно

Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према
препоруци произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених
километара, односно на одређени временски период, а према налогу Наручиоца.
Ванредно сервисирање возила, односно одржавање возила (поправка возила)
обухвата отклањање уочених кварова - недостатака на возилу и његово стављање у
редовну фукнцију, а према налогу Наручиоца.
Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца.
Цена резервних делова пада на терет Наручиоца. За сваки тип возила морају бити
уграђени оригинални резервни делови. Резервни део мора да има декларацију са бар
кодом уграђених резервних делова. Уколико је потребно уградити резервни део који није
предвиђен Ценовником резервних делова, понуђач је дужан да најкасније у року од 24 часа о
томе обавести Наручиоца, и прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да
по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова.
Цене резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима царине и
маржом, и Давалац услуга је дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова.
Обим захтеваних услуга обухвата:
- аутомеханичарске услуге
- аутоелектричарске услуге
Гаранција на извршене услуге: Понуђач попуњава на обрасцу понуде. Гарантни рок не може
бити мањи од 12 месеци.
Гарантни рок за уграђене делове: Понуђач попуњава на обрасцу понуде. Гарантни рок не може
бити мањи од 12 месеци.

Набавка је обликована у 5 (пет) партија:
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија

12 3 4 5 -

Сервисирање возила у гарантном року – марке Renault i Dacia
Сервисирање возила у гарантном року – марке Fiat
Сервисирање возила у гарантном року – марке Citroen
Сервисирање возила у гарантном року – маркe Ford
Сервисирање возила у гарантном року – маркe Opel
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Партија 1 - Сервисирање возила у гарантном року – марке Renault i Dacia

РЕД.
БР.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ТИП ВОЗИЛА

Dacia Sandero ambiance
1.2
Dacia Sandero ambiance
1.0 sce
Dacia Sandero Stepway
0.9 tce
Dacia Duster Essential 1.5
dci
Dacia Sandero 1.2
Dacia Sandero Stepway
0.9
Dacia Sandero Life 1.2
16v eu6

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

БРОЈ
ВОЗИЛА ПО
ТИПУ

Број шасије

2017

1

UU15SDM3558228392

2018

1

UU15SDMC559211318

2018

1

UU15SDL1C59390144

2018

1

VF1HJD40060648964

2016

1

UU15SDE3356537276

2018

1

UU15SDL1C59395333

2016

1

UU15SDE3355315596

БРОЈ
ВОЗИЛА
ПО
ПАРТИЈ
И

7

Партија 2 - Сервисирање возила у гарантном року – марке Fiat
БРОЈ
ВОЗИЛА ПО
ТИПУ

РЕД.БР.

ТИП ВОЗИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

1.

Fiat ducato 2.3

2018

1

ZFA2500000GO5082

2.

Fiat talento 1.6

2018

1

ZFAFJL000G5039717

Број шасије

БРОЈ
ВОЗИЛА
ПО
ПАРТИЈИ

2
Партија 3 - Сервисирање возила у гарантном року – марке Citroen

РЕД.БР.

ТИП ВОЗИЛА

1.

Citroen Jumper 2.2 hdi
Citroen Jumper 2.0 hdi
blue

2.

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

БРОЈ
ВОЗИЛА ПО
ТИПУ

Број шасије

2018

1

VF7YB2MRB12D51126

2018

1

VF7YC2MFB12H18892

БРОЈ
ВОЗИЛА
ПО
ПАРТИЈИ

2
Сервисирање возила у гарантном року
у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 23/19
страна 5 of 33

Партија 4 - Сервисирање возила у гарантном року – маркe Ford

РЕД.БР.

1.

ТИП ВОЗИЛА

Ford c-max 1.0
ecoboost trend

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

БРОЈ
ВОЗИЛА ПО
ТИПУ

Број шасије

2018

1

WFOVXXGCEVFM60755

БРОЈ
ВОЗИЛА
ПО
ПАРТИЈИ

1
Партија 5 - Сервисирање возила у гарантном року – маркe Opel

РЕД.Б
Р.

ТИП ВОЗИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊ
Е

1.

Opel movano 2.3

2018

БРОЈ
ВОЗИЛА ПО
ТИПУ
1

Број шасије

БРОЈ
ВОЗИЛА
ПО
ПАРТИЈ
И

WOLMRY604HB134974

1

Понуђач је дужан да приликом пружања предметних услуга поступа у свему према
нормативима произвођача возила, које је дужан да приложи уз понуду.
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Прилог бр.3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и
доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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3) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Докази обавезних услова из члана 75.ст. 1 се достављају уз понуду.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов : Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом – понуђач мора бити
овлашћен да врши сервисирање возила предметне марке у гарантном року.
Доказ: Овлашћење издато од стране произвођача аутомобила
Докази додатног услова из члана 76. се доставља уз понуду.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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 набавци и да је документује на
прописани начин.
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Прилог бр.4
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих
се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума
Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се применом критеријума –
економски најповољнија понуда – рангирањем понуда на основу следећих елемената
критеријума и пондера одређених за те елементе:
1. цена услуга
40 пондера
2. време, односно број норма сати за најчешће интервенције
20 пондера
3. цена карактеристичних резервних делова
20 пондера
4. удаљеност сервиса
20 пондера
_____________________________
Укупно:
100 пондера
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
1) ЦЕНЕ УСЛУГА

40 пондера

- 1.1. Цена норма сата за аутомеханичарске услуге

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутомеханичарске услуге из
понуде, између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом
понуђеном ценом добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из
осталих понуда израчунаће се према формули:
20 x најнижа понуђена цена
цена осталих понуда

- 1.2. Цена норма сата за аутоелектричарске услуге

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутоелектричарске услуге из
понуде, између појединачних осталих одговарајућих понуда. Понуда са најнижом
понуђеном ценом добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге из
осталих понуда израчунаће се према формули:
20 x најнижа понуђена цена
цена осталих понуда
ЦЕНА УСЛУГЕ = 1.1 + 1.2
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2) ВРЕМЕ, ОДНОСНО БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
20 пондера
Под најчешћим интервенцијама подразумевају се:
мали сервис
велики сервис
замена амортизера предњег
замена амортизера задњег
замена дискова предњих
замена дискова/добоша задњих
замена плочица предњих
замена плочица/пакнова задњих
замена свећица сет

Код овог критеријума сабира се број норма сати за све наведене услуге и за све типове
возила из понуђене партије и понуда са најмањим бројем норма сати добија 20 пондера.
Пондери за остале понуде се израчунавају према следећој формули:
20 x најмањи број норма сати
понуђени број норма сати
3) ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

20 пондера

Под ценом карактеристичних резервних делова подразумевају се цене следећих
резервних делова у зависности од типа возила за коју се подноси понуда:
филтер за гориво
филтер за ваздух
филтер за уље
филтер климе
амортизер (предњи)
амортизер (задњи)
диск (предњи)
диск/добош ( задњи)
диск плочице предње(сет)
диск плочице/пакнови задњи(сет)
зупчасти каиш-сет
пк каиш
шпанер/ролер пк каиша
пумпа за воду
уље моторно
свећица -сет
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Код овог критеријума сабирају се цене за све наведене резервне делове и за све
типове возила из понуђене партије и понуда са најмањом укупном ценом добија 20
пондера. Пондери за остале понуде се израчунавају према следећој формули:
20 x најмања укупна цена
понуђени укупна цена

3) УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА ОД ЗЦ УЖИЦЕ

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се минимална удаљеност понуђача од седишта
наручиоца(удаљености су различите по партијама).Оцена се врши тако што се понуда са
најкраћом раздаљином вреднује са максималним бројем пондера предвиђеним за дати
елемент критеријума (20 пондера). Пондери за остале понуде се израчунавају према
следедћој формули
20 x најмања удаљеност понуђача
удаљеност осталих понуда

2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
поднера или истом понуђеном ценом
У случају да Понуђачи остваре исти број пондера, Наручилац ће јавну набавку доделити
ономе Понуђачу који је имао више пондера по основу критеријума цена услуга.
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ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ :
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице
улица Милоша Обреновића бр. 17

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 23/19
у отвореном поступку
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ЗА ПАРТИЈЕ ________________________________________________

НЕ ОТВАРАТИ!!!
Датум и сат подношења
(попуњава писарница)

Редни број подношења

 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!
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Прилог бр.5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.___________________________од _________________________________
за јавну набавку услуга – сервисирање возила у гарантном року, ЈН бр. 23/19
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ПОНУДА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА У ГАРАНТНОМ РОКУ, ЈН бр. 23/19
ПАРТИЈА

________________________________

ТИП ВОЗИЛА: ________________________________
1. ЦЕНА УСЛУГА
1.1. Понуђена цена за аутомеханичарске услуге ___________________ динара по норма часу
1.2. Понуђена цена за аутоелектричарске услугe ___________________ динара по норма часу

2. ВРЕМЕ, БРОЈ НОРМА САТИ ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
мали сервис
велики сервис
замена амортизера предњег
замена амортизера задњег
замена дискова предњих
замена дискова/добоша задњих
замена плочица предњих
замена плочица/пакнова задњих
замена свећица сет

____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
____________норма сати
УКУПНО: _____________ норма сати

3. ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
филтер за гориво
филтер за ваздух
филтер за уље
филтер климе
амортизер (предњи)
амортизер (задњи)
диск (предњи)
диск/добош ( задњи)
диск плочице предње(сет)
диск плочице/пакнови задњи(сет)
зупчасти каиш-сет
пк каиш
шпанер/ролер пк каиша
пумпа за воду
уље моторно
свећица –сет

___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
___________________динара
УКУПНО:_________________динара
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Гаранција на извршене услуге (минимум 12 месеци) ___________месеци од дана
извршене услуге
Гарантни рок за уграђене делове (минимум 12 месеци) ___________месеци од дана
извршене уградње
Све цене у обрасцу понуде се исказују без ПДВ-а.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

НАПОМЕНА: Попуњен образац приложити за сваки тип возила из партије за коју се
понуда доставља
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ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за услуге сервисирања возила у гарантном року , ЈН бр.23/19
за Партију___________________________________
1. Цена
Збирна понуђена цена за аутомеханичарске услуге
за све типове возила
_______________ динара по норма часу
Збирна понуђена цена за аутоелектричарске услуге
за све типове возила
_______________ динара по норма часу
2. Време,односно број норма сати
за најчешће интервенције

________________норма сати

(збирно за партију и за све типове возила)

3. Цене карактеристичних резервних делова ___________________динара
(збирно за партију и за све типове возила)

4. Удаљеност сервиса понуђача износи_____________км од седишта наручиоца
Рок важења понуде: _________________________________
(минимално 30 дана од дана отварања)
Гаранција на извршене услуге _________месеци од дана извршене услуге (мин.12 мес)
Гарантни рок за уграђене делове_______месеци од дана извршене уградње (мин.12 мес)
Проценат укупне вредности набавке који ће испуњавати подизвођач _____________
Део набавке коју ће извршити подизвођач _________________________________

Датум

Понуђач
М.П.

___________________________

__________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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Прилог бр.6
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга сервисирања возила у гарантном року
ЈН бр. 23/19
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

Износ трошкова у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
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
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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Прилог бр. 7
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 набавке услуга – Сервисирање возила у гарантном року, ЈН бр.
23/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

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 и оверена печатом.
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Прилог бр.8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ
ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке услуга – Сервисирање возила у гарантном и року, ЈН бр.
23/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Прилог бр.9
Модел уговора о сервисирању возила
у гарантом року, ЈН бр. 23/19
Закључен између:
1. Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновића бр.17, који заступа директор
прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр.
840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране
и
2."____________________"________________, улица _______________________
бр. _____ који заступа директор ______________________________________,
(у
даљем
тексту:
извршилац)
са
жиро
рачуном
бр.
__________________________
код
_______________________
банке,
ПИБ : ____________________, мат.бр. __________________, с друге стране.
Члан 1.
Предмет овог уговора су услуге одржавања и поправке моторних возила у
гарантном року за Партију ___________________________________ (навести партију)
са уградњом резервних делова, на основу позива за подношење понуда објављеног на
Порталу јавних набавки________________год., на основу одлуке о додели уговора 0106
бр._________ од ____________2019.год., у делу који се односи на извршиоца и понуде
бр. _______________________, која је саставни део овог уговора.
Предмет овог уговора обухвата аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске
услуге.
Члан 2.
Наручилац поверава обављање послова из члана 1. овог уговора на 12 месеци од
потписивања
уговора,
до
износа
процењене
вредности
која
износи_____________________ без пдв-а (попуњава наручилац), а Извршилац прихвата
да изврши послове са својим материјалом и резервним деловима, и обезбеди нове
резервне делове, потрошни материјал и флуиде по захтеву наручиоца у свему према
одредбама овог Уговора и према условима из понуде.
Члан 3.
Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца.
Наручилац је дужан да Извршиоцу плати за извршене услуге текућег одржавања
и отклањања кварова на неисправном возилу по цени из понуде.
Понуђене јединичне цене услуга, цена норма сата и цене резервних делова су
фиксне и не могу се мењати.
Наручилац је дужан да извршиоцу плати за уграђене резервне делове, потрошни
материјал и флуиде по цени која одговара опцији наведеној у понуди, као и за резервне
делове, потрошни материјал и флуиде за уградњу у сопственој режији.
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Цена резервних делова пада на терет Наручиоца. Извршилац услуге је дужан да
за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове. Резервни део мора да има
декларацију са бар кодом уграђених резервних делова.
Уколико је потребно уградити резервни део који није предвиђен Ценовником
резервних делова, извршилац услуге је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести
Наручиоца, и прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању
фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова.
Цене резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима
царине и маржом, и Давалац услуга је дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих
трошкова.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да утврђене кварове и замену резервних делова на
неисправним возилима не може извршити без сагласности овлашћеног радника
Наручиоца.
Извршилац се обавезује да ће поправку на возилима Наручиоца извршити у што
краћем року, који не може бити дужи од 48 сати од момента пријаве квара.
Извршилац гарантује за извршене услуге _____________ дана од дана вршења
услуге, а за резервне делове Извршилац је дужан да обезбеди гаранцију од __________.
Члан 5.
Изршилац се обавезује да ће обезбедити моторна и кочиона уља и неопходне
резервне делове за поправку возила Наручиоца, а који морају одговарати стандардима
произвођача возила које је предмет рада.
У случају да понуђач не поступи у складу са чл.5. став1., наручилац ће уложити
писмену рекламацију коју је извршилац дужан уклонити у року од два дана.
Уколико Извршилац не поступи по датој рекламацији наручац може извршити
поправку, или набавку, у другом сервису на терет Извршиоца.
Извршилац је дужан да за извршену услугу сервисирања испостави фактуру у
којој ће посебно исказати јединичну цену за уграђене делове, јединичну цену за норма
сат, укупну вредност делова и утрошених норма сати, са обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, за ове намене. За обавезе које по
овом уговору доспевају у 2020. години, наручилац ће извршити плаћање добављачу по
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину.
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских
средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем
уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.
Уз фактуру, Извршилац мора доставити оверен радни налог да су извршени
радови наведени у фактури.
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Радни налог мора бити потписан од стране овлашћеног лица наручиоца. Списак
овлашћених лица по организционим јединицама доставиће се Извршиоцу по
потписивању уговора.
Члан 7.
Ако из било ког разлога Извршилац услуге није у стању да изврши обавезе овог
уговора биће дат предлог директору Наручиоца да раскине уговор са Извршиоцем.
Отказни рок је 30 дана од дана добијања дописа од једне уговорне стране, где се
износе разлози за раскид уговора.
Члан 8.
У случају да Извршилац није у могућности да пружи неку од услуга из понуде у
свом сервису, дужан је да обезбеди пружање услуга Наручиоцу у другом сервису с
чијим избором ће се сагласити и Наручилац, а по ценама Извршиоца.
Све евентуалне трошкове изазване оваквом ситуацијом сносиће Извршилац.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања
истог, односно уговор се може продужити до износа предвиђеног чланом 2. овог
уговора, уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 10.
За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО.
Члан 11.
У случају евентуалног спора по овом уговору, надлежан је Привредни суд
Ужице.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе стране
задржавају по 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
ДИРЕКТОР
_________________________
прим. др Милош Божовић

ЗА ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР
__________________

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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Прилог бр.10
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. У делу документације коју понуђач
даје уз понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност,
правно наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго
својство, дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу
са начелом једнакости понуђача. У случају да се укаже потреба за превођењем,
трошкове превода сноси понуђач.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат
у конкурсној документацији)
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића
бр. 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – сервисирање возила у у
гарантном року, ЈН бр. 23/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 01.04.2019. год. до 10 часова и 30
минута. Отварање понуда ће се вршити 01.04.2018. год. у 11 сати у просторијама
ЗЦ Ужице.
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана
28.02.2019. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће
је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене
на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити
да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.
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Понуда мора да садржи:
-

Доказ о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН
Образац понуде
Образац трошкова припреме понуде (уколико из понуђач исказује)
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2.
Закона
Модел уговора
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Доказе из члана 75. и 76.
није потребно достављати посебно за сваку партију.

3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Здравствени центар
Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуг а – сервисирање возила у гарантном
року, ЈН бр. 23/19 – НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирање возила у гарантном
року, ЈН бр. 23/19 – НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – сервисирање возила у гарантном
року, ЈН бр. 23/19 – НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирање возила у
гарантном року, ЈН бр. 23/19 – НЕ ОТВАРАТИ.
На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање
понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.
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У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
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8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања.
Плаћање у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2019. годину, за ове намене. За обавезе које доспевају у 2020. години,
наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава
усвајањем Финансијског плана за 2020. годину.
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских
средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем
уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока и извршења услуга и гарантног рока
Рок вршења услуге – Рок вршења услуге не може бити дужи од 48 сати од момента
пријаве квара.
Место вршења услуге – Услуге се врше у сервисном простору понуђача.
Гарантни рок: Понуђач је у обавези да на обрасцу понуде наведе гарантни рок за
извршене услуге који не може бити мањи од 12 месеци од дана извршене поправке и
гарантни рок за уграђене делове који такође не може бити мањи од 12 месеци.
8.3. Захтеви 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.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а. Понуђене јединичне цене услуга,
цена норма сата и цене резервних делова су фиксне и не могу се мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи
неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
Уколико је потребно уградити резервни део који није предвиђен Ценовником резервних
делова, понуђач је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести Наручиоца, и
прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре
приложи рачун о куповини потребних резервних делова.
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Цене резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима
царине и маржом, и Давалац услуга је дужан да уз рачун приложи и спецификацију
тих трошкова.
10. Разлози за одбијање понуде
Понуда ће бити одбијена ако:
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН
односно ако:




понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109.
Закона.
11. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално
25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
12. Увид у документацију
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.
13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
редметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 23/19
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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17.Негативне референце:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку
или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело
или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона,
односно пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs факсом на број 031/561-861 или препорученом
пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из
Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева
у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев
за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 из става 3. и 4., а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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 могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 23/19, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број
или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.

Сервисирање возила у гарантном року
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