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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Завод за јавно здравље Ваљево

Адреса: Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 5

Интернет страница: www.zzjzvaljevo.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 
по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке 1783- 4МВ /2019 je набавка делова и услуга уградње 
делова за службена возила по партијама за потребе Завода за јавно здравље 
Ваљево

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице

- Мирјана Стевановић, Шеф Одсека за техничке и друге сличне послове тел. бр. 
014/237-056 

Е - mail адреса: ekonomskasl@zzjzvaljevo.co.rs

Факс бр. 014/237-056
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1783-4МВ/2019 је набавка делова и услуга уградње 
делова за службена возила по партијама   за потребе Завода за јавно здравље 
Ваљево, у периоду од 1 године рачунајући од дана потписивања уговора:

партија 1. - Возила ван гарантног рока

партија 2. - Возила у гарантном року

Ознака из општег речника набавки:  50100000 – услуге поправки,одржавања и 
сродне услуге за возила и припадајућу опрему 
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III ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА

Услуге одржавања и поправке возила Завода за јавно здравље Ваљево обухватају:
-сервисирање и поравку возила у гарантном и вангарантом року (механичарско-
електричарске и лимарско-фарбарске услуге);
-прање возила (спољашње и унутрашње);
-вулканизерске услуге (крпљење гума, замена гума,балансирање,реглажа);
-репарација и замена ауто-стакала;
-услуге шлеп-службе;
-сервисирање ТНГ инсталација у возилу.

Вршење услуга одржавања и поправке возила укључује и набавку и уградњу 
делова. Сви уграђени делови, флуиди и мазива морају одговарати спецификацији 
произвођача.

Уз пружање свих наведених услуга понуђач се обавезује да врши редовне 
контролне прегледе возила Завода, при чему њихову исправност потврђује овером књиге 
путних налога за свако појединачно возило.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА

Завод за јавно здравље Ваљево тренутно поседује укупно 11 возила:  

Партија 1.- Возила ван гарантног рока

Р.бр. Марка аутомобила Рег.ознака Год.произв. Кубикажа Снага мотора kw

1 Fiat Seicento-benzin VA 058 MU 2002 1108 40

2 Dacia Logan-benzin+TNG VA 020 UD 2008 1390 55

3 Peugeot 206- dizel VA 058 EI 2002 1398 50

4 Peugeot partner-dizel VA 020 SF 2010 1539 55

5 Fiat Punto-benzin VA 065 PY 2006 1242 44

6 Fiat Punto-benzin VA 061 ĐĐ 2002 1242 44

7 Fiat Punto -benzin VA 082 ĐI 2004 1242 44

8 Citroen Xsara Picaso-dizel VA 065 PW 2005 1560 80

9 Citroen Nemo- dizel VA 073 ČI 2008 1399 51

 
Партија 2.- Возила у гарантном року

Р.бр. Марка аутомобила Рег.ознака Год.произв. Кубикажа Снага мотора kw

1 Dacia Sandero-benzin VA 117 JE 2018 999 54

2 Dacia Sandero Stepway-
benzin

VA 117 JF 2018 898 66
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Партија 1. - Возила ван гарантног рока

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA FIAT SEICENTO 1.1

Red
.br.

Naziv usluge Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku 12 Zamena filtera ulja

2 Zamena prednjeg amortizera 13 Revizija i reglaža trapa

3 Zamena homokinetičkog zgloba 14 Zamena oba prednja kočiona diska 

4 Zamena kraja spone 15 Zamena oba kočiona cilindra zadnjih kočnica

5 Zamena korpe lamele 16 Zamena glavnog kočionog cilindra

6 Zamena sajle ručne kočnice 17 Popravka anlasera

7 Zamena pločica prednje kočnice 18 Zamena svećica

8 Zamena paknova zadnje kočnice 19 Pranje vozila-komplet

9 Zamena antifriza

10 Zamena ulja u motoru

11 Zamena ulja u menjaču

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA FIAT PUNTO 1.2

Re
d.
br.

Naziv usluge Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku 13 Zamena filtera ulja

2 Zamena homokinetičkog zgloba 14 Revizija i reglaža prednjeg trapa

3 Zamena kraja spone 15 Poluga brisača i zamena

4 Zamena korpe lamele 16 Zamena oba prednja kočiona diska 

5 Zamena sajle ručne kočnice 17 Zamena oba kočiona cilindra zadnjih kočnica

6 Zamena pločica prednje kočnice 18 Zamena glavnog kočionog cilindra

7 Zamena paknova zadnje kočnice 19 Revizija menjača

8 Čišćenje brizgaljki 20 Zamena seta kvačila

9 Popravka stakla prednjih vrata 21 Popravka anlasera

10 Zamena antifriza 22 Metlica brisača i zamena

11 Zamena ulja u motoru 23 Pranje vozila-komplet

12 Zamena ulja u menjaču 24 Punjenje klime
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA DACHIA LOGAN

Re
d.b
r.

Naziv usluge Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku 14 Zamena sajle kvačila

2 Zamena prednjeg amortizera 15 Zamena kočionih pakni

3 Zamena homokinetičkog zgloba 16 Zamena kugli i stabilizatora

4 Zamena kraja spone 17 Reglaža trapa

5 Zamena korpe lamele 18 Pranje vozila-komplet

6 Zamena sajle ručne kočnice

7 Zamena pločica prednje kočnice

8 Zamena paknova zadnje kočnice

9 Čišćenje brizgaljki

10 Zamena antifriza

11 Zamena ulja u motoru

12 Zamena ulja u menjaču

13 Zamena filtera ulja
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA PEUGEOT 206 1.4 HDI

Red.br. Naziv usluge Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku 12 Popravka anlasera

2 Zamena antifriza 13 Zamena filtera vazduha

3 Zamena sajle ručne kočnice 14 Zamena filtera goriva

4 Zamena paknova zadnje kočnice 15 Zamena šolje amortizera

5 Zamena ulja u motoru 16 Zamena viljuške trapa

6 Zamena ulja u menjaču 17 Zamena držača motora

7 Zamena filtera ulja 18 Pranje vozila- komplet

8 Popravka kočnica I zamena disk 
pločica

19 Punjenje klime

9 Zamena kočionih pakni

10 Zamena glavnog kočionog cilindra

11 Zamena opruge amortizera

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA PEUGEOT  PARTNER  1.6 HDI

Red.br. Naziv usluge Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku 12 Popravka svetlosne signalizacije

2 Zamena glavnog kočionog cilindra 13 Reglaža trapa

3 Zamena sajle ručne kočnice 14 Zamena kugli

4 Zamena paknova zadnje kočnice 15 Zamena stabilizatora

5 Zamena antifriza 16 Punjenje klime

6 Zamena ulja u motoru

7 Zamena ulja u menjaču

8 Zamena filtera ulja

9 Zamena cilindra kvačila

10 Zamena kočionih pakni

11 Zamena oba kočiona cilindra zadnjih 
kočnica
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA CITROEN PICASSO  1.6 HDI



Red.br. Naziv usluge

1 Zamena prednjeg ležaja u točku

2 Zamena korpe lamele

3 Zamena paknova zadnje kočnice

4 Zamena antifriza

5 Zamena ulja u motoru

6 Zamena ulja u menjaču

7 Zamena filtera ulja

8 Popravka svetlosne signalizacije

9 Zamena stabilizatora i kugli 

10 Reglaža trapa

11 Pranje vozila-komplet

12 Punjenje klime

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA CITROEN NEMO 1.4 HDI
Red.br. Naziv usluge

1 Zamena poluge brisača

2 Zamena filtera i ulja u motoru

3 Zamena antifriza

4 Zamena ulja u menjaču

5 Popravka kočnica i zamena disk pločica

6 Zamena kugli i stabilizatora

7 Popravka svetlosne signalizacije

8 Reglaža trapa

9 Pranje vozila-komplet

10 Punjenje klime

Партија 2.- Возила у гарантном року

Red.br. Naziv usluge

1 Redovan godišnji servis  ili servis na pređenih 20.000 km Dacia Sandero Stepway

2 Redovan godišnji servis  ili servis na pređenih 20.000 km Dacia Sandero 
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У цену морају бити обухваћени сви трошкови: оригинални делови као и уградња.

Рок извршења услуга је сукцесивно према захтеву и потребама наручиоца једну 
годину почев од дана потписивања уговора обеју уговорних страна. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, 
понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији.

Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку 
документацију.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. 
ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

  1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.

75. ст. 1. тач. 1) Закона);

             2)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);

  3)Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази    у време

објављивања позива за подношење понуде (чл.75. ст. 1. тач. 3)  Закона);

                4)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);

            5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је           поштовао
обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  гарантује  да  је  ималац  права
интелектуалне својине (чл.75. ст.2. Закона)

1.2. Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да располаже неопходним техничким капацитетом-да има у власништву  једну радионицу
површине  најмање  100м² укњижену  као  пословни  простор  за  поправку  возила  на
удаљености не већој  од 5 км од седишта наручиоца  и простор за  безбедно чување
возила у кругу радионице- за партију 1.- Возила ван гарантног рока

2) Да располаже са најмање два канала и две дизалице-за партију 1.- Возила ван гарантног
рока

3) Да поседује универзални софтвер лиценциран за аутодијагностику-компјутерско уочавање
кварова  на возилу и отклањање дијагностификованих грешака-за партију 1.- Возила ван
гарантног рока

4) Да има у радном односу најмање два аутомеханичара и једног аутоелектричара-за партију
1.- Возила ван гарантног рока

5) Да је понуђач овлашћен сервисер од стране једног од произвођача опреме за услугу за коју
подноси понуду- за партију 1.- Возила ван гарантног рока

6) Да је понуђач овлашћен сервисер од стране произвођача опреме за услугу за коју подноси
понуду- за партију 2.- Возила у гарантном року.
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1.3.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 и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. 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, а додатне услове испуњавају заједно.

Напомена:

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела 
набавке.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

2. 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.

3. Испуњеност  додатних услова у погледу;:

- неопходног техничког капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем Извода из листа непокретности који издаје Републички 

геодетски завод- Служба за катастар непокретности Ваљево који не може бити старији 

од  шест месеци пре отварања понуда

-да располаже са најмање два канала и две дизалице-извод са пописне листе са стањем на

дан 31.12.2018. године са јасно обележеном траженом опремом,

-да поседује универзални софтвер лиценциран за дијагностику-извод са пописне листе са 

стањем  на дан 31.12.2018. године са јасно обележеном траженом опремом,

-да има у радном односу најмање два аутомеханичара и једног аутоелектричара-копија М 

обрасца.

-Да је понуђач овлашћен сервисер од стране произвођача опреме за услугу за коју подноси 

понуду-копија овлашћења,ауторизације, изјаве или слично произвођача опреме да је  

понуђач овлашћен сервисер за најмање једног произвођача возила марке  Фиат, 

Цитроен, Пежо, или Дачиа ( за партију 1.- Возила ван гарантног рока) и Дачиа( за 

партију 2.- Возила у гарантном року).

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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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 набавци и
да је документује на прописани начин.
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V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 ___________________________________[назив понуђача] у поступку 
јавне набавке  делова и услуга уградње делова за службена возила  , број  1783- 
4МВ/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине;

Место:___________________                                                                                       Понуђач:

                                                                                        М.П.
Датум:___________________                                                                             ______________________

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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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 делова и услуга уградње делова за службена возила   број 1783- 
4МВ/2019, 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. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде;

4. 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:___________________                                                                                       Понуђач:

                                                                                        М.П.
Датум:___________________                                                                            ______________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

          Понуђач подноси понуду на српском језику.

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 полеђини коверте или на кутији навести назив и 
адресу понуђача.
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: Завод за јавно здравље Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 
5,14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  делова и услуга уградње 
делова за службена возила   – 1783- 4МВ/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.03.2019.године до 11,00 
часова .

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 наручилац 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.

Понуда мора да садржи:
oОбразац понуде
oМодел уговора
oИзјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и чл. 77. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности
oИзјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку 

јавне набавке мале вредности
oобразац трошкова припреме понуде
oОбразац изјаве о независној понуди
oОбразац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона  
oИзвода из листа непокретности који издаје Републички геодетски завод- 

Служба                        за катастар непокретности Ваљево ( за партију 1.)
oизвод са пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године са јасно обележеном   

траженом опремом,( за партију 1.),
o копија М обрасца за два аутомеханичара и једног аутоелектричара ( за партију 1.)  
o копија овлашћења,ауторизације, изјаве или слично произвођача опреме да је   

овлашћен сервисер за возила марке  Фиат, Цитроен, Пежо, или Рено ( за партију 
1.- Возила ван гарантног рока) и   Дачиа.-за партију 2.- Возила у гарантном року
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Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда 

подносе оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања.

3.ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

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: Завод за јавно здравље 
Ваљево, ул. Владике Николаја број 5, 14000 Ваљево, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  делова и услуга уградње делова за службена возила 
, ЈН бр 1783- 4MВ/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку делова и услуга уградње делова за службена возила 
, ЈН бр 1783- 4МВ/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  делова и услуга уградње делова за службена возила
, ЈН бр 1783-4МВ/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  делова и услуга уградње делова за 
службена возила  , ЈН бр 1783-4МВ/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
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6.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.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем.

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) 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 поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 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.

8.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 из члана
81.ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

oчлану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

oпонуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
oпонуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
oпонуђачу који ће издати рачун,
oрачуну на који ће бити извршено плаћање,
oобавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова за службена 
возила  

                                                                                                                                                                             18 од 42



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.

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  .  
Рок и начин плаћања – 15 дана од дана испостављања фактуре.

9.2.         Захтев у погледу рока испоруке   услуга   
Продавац ће купцу услуге испоручивати , сукцесивно према потреби Наручиоца, најкасније 
у року од два дана од дана пријема поруџбине телефоном или писаним путем.
9.3.   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.

9.4.Гаранција

Давалац услуге је дужан да гарантује квалитет испоручених услуга одређен важећим 
прописима.

10.ВАЛУТА И Н

АЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена се, после закључења уговора са наручиоцем, може мењати само из објективних разлога, у
складу са законом и подзаконским актима, услед промена цена и услова на тржишту, промене 
званичног курса динара у односу на еуро и промене фискалних обавеза на ову врсту добара .

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона.
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11.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.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

По овој конкурсној документацији не захтевају се средства обезбеђења предметне јавне 
набавке.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање.

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја број 5, 14000 Ваљево, електронске
поште на e-mail ekonomskasl  @zzjzvaljevo.co.rs   или факсом на број 014/237-056 
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.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈН бр 1783-4МВ /2019”.

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.

15. 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 подизвођача.

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.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив.
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 Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%  ,   од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи.

17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.

18.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који који има краћи рок испоруке.

19.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.).

20.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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21.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно  заинтересовано  лице,  који  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

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

1. потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

2. потпис подносиоца.

       Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става
1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

     Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.

   Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
       Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
      Захтев за  заштиту  права којим се  оспорава врста  поступка,  садржина позива  за
подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  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. 
         Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, 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 из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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, 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.
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   Захтев за  заштиту  права не задржава даље активности  наручиоца у  поступку  јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

O поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије
уплати  таксу  у  износу  од  60.000,00  динара,  и  то  тако  што  се  уплатница  попуњава  са
следећим подацима:

-сврха плаћања:  ЗЗП;  назив наручиоца;  број  или ознака јавне набавке поводом које  се
подноси захтев за заштиту права;

 -корисник (прималац): Буџет Републике Србије;

- шифра плаћања: 153 или 253;

- бр. Жиро рачуна: 840-30678845-06;

-број модела 97;

-позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;

Поступак  заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

           Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о
уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за
заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту
Републичке  комисије  за  заштиту  права  посетом  на  следећи  линк
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  .  

22.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.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број  ________________ од ____________________ за јавну набавку  делова и 
услуга уградње делова за службена возила  број 1783-4МВ/2019.

1) 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

2) 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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3) 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:

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.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова за службена 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)
Назив учесника у заједничкој понуди: 1)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 2)

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 3)

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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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   делова и услуга уградње делова за службена 
возила  

 Партија 1.- Возила ван гарантног рока
                                                

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA FIAT SEICENTO 1.1

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena(količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 1

2 Zamena prednjeg amortizera kom 1

3 Zamena homokinetičkog zgloba kom 1

4 Zamena kraja spone kom 1

5 Zamena korpe lamele kom 1

6 Zamena sajle ručne kočnice kom 1

7 Zamena pločica prednje kočnice kom 1

8 Zamena paknova zadnje kočnice kom 1

9 Zamena antifriza kom 1

10 Zamena ulja u motoru kom 1

11 Zamena ulja u menjaču kom 1

12 Zamena filtera ulja kom 1

13 Revizija i reglaža trapa kom 1

14 Zamena oba prednja kočiona 
diska 

kom 1

15 Zamena oba kočiona cilindra 
zadnjih kočnica

kom 1

16 Zamena glavnog kočionog cilindra kom 1

17 Popravka anlasera kom 1

18 Zamena svećica kom 1

19 Pranje vozila-komplet kom 5

   UKUPNO
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA FIAT PUNTO 1.2

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena(količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 3

2 Zamena homokinetičkog zgloba kom 3

3 Zamena kraja spone kom 3

4 Zamena korpe lamele kom 3

5 Zamena sajle ručne kočnice kom 3

6 Zamena pločica prednje kočnice kom 3

7 Zamena paknova zadnje kočnice kom 3

8 Čišćenje brizgaljki kom 3

9 Popravka stakla prednjih vrata kom 3

10 Zamena antifriza kom 3

11 Zamena ulja u motoru kom 3

12 Zamena ulja u menjaču kom 3

13 Zamena filtera ulja kom 3

14 Revizija i reglaža prednjeg trapa kom 3

15 Poluga brisača i zamena kom 3

16 Zamena oba prednja kočiona 
diska 

kom 3

17 Zamena oba kočiona cilindra 
zadnjih kočnica

kom 3

18 Zamena glavnog kočionog cilindra kom 3

19 Revizija menjača kom 3

20 Zamena seta kvačila kom 3

21 Popravka anlasera kom 3

22 Metlica brisača i zamena kom 3

23 Pranje vozila-komplet kom 10

24 Punjenje klime kom 3

  UKUPNO
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA DACIA LOGAN

Re
d.b
r.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena(količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 1

2 Zamena prednjeg amortizera kom 1

3 Zamena homokinetičkog zgloba kom 1

4 Zamena kraja spone kom 1

5 Zamena korpe lamele kom 1

6 Zamena sajle ručne kočnice kom 1

7 Zamena pločica prednje kočnice kom 1

8 Zamena paknova zadnje kočnice kom 1

9 Čišćenje brizgaljki kom 1

10 Zamena antifriza kom 1

11 Zamena ulja u motoru kom 1

12 Zamena ulja u menjaču kom 1

13 Zamena filtera ulja kom 1

14 Zamena sajle kvačila kom 1

15 Zamena kočionih pakni kom 1

16 Zamena kugli i stabilizatora kom 1

17 Reglaža trapa kom 1

18 Pranje vozila-komplet kom 10

UKUPNO
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA PEUGEOT 206 1.4 HDI

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena(količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 1

2 Zamena antifriza kom 1

3 Zamena sajle ručne kočnice kom 1

4 Zamena paknova zadnje kočnice kom 1

5 Zamena ulja u motoru kom 1

6 Zamena ulja u menjaču kom 1

7 Zamena filtera ulja kom 1

8 Popravka kočnica I zamena disk 
pločica

kom 1

9 Zamena kočionih pakni kom 1

10 Zamena glavnog kočionog cilindra kom 1

11 Zamena opruge amortizera kom 1

12 Popravka anlasera kom 1

16 Zamena filtera vazduha kom 1

14 Zamena filtera goriva kom 1

15 Zamena šolje amortizera kom 1

16 Zamena viljuške trapa kom 1

17 Zamena držača motora kom 1

18 Pranje vozila- komplet kom 5

19 Punjenje klime ком 1

 UKUPNO

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова за службена возила  
                                                                                                                                                              31 од 42



SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA PEUGEOT  PARTNER  1.6
HDI

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena(količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 1

2 Zamena glavnog kočionog cilindra kom 1

3 Zamena sajle ručne kočnice kom 1

4 Zamena paknova zadnje kočnice kom 1

5 Zamena antifriza kom 1

6 Zamena ulja u motoru kom 1

7 Zamena ulja u menjaču kom 1

8 Zamena filtera ulja kom 1

9 Zamena cilindra kvačila kom 1

10 Zamena kočionih pakni kom 1

11 Zamena oba kočiona cilindra 
zadnjih kočnica

kom 1

12 Popravka svetlosne signalizacije kom 1

13 Reglaža trapa kom 1

14 Zamena kugli kom 1

15 Zamena stabilizatora kom 1

16 Punjenje klime kom 1

                                                                             UKUPNO
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SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA CITROEN PICASSO  1.6
HDI

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena (količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena prednjeg ležaja u točku kom 1

2 Zamena korpe lamele kom 1

3 Zamena paknova zadnje kočnice kom 1

4 Zamena antifriza kom 1

5 Zamena ulja u motoru kom 1

6 Zamena ulja u menjaču kom 1

7 Zamena filtera ulja kom 1

8 Popravka svetlosne signalizacije kom 1

9 Zamena stabilizatora i kugli kom 1

10 Reglaža trapa kom 1

11 Pranje vozila-komplet kom 5

12 Punjenje klime kom 1

                                                                               UKUPNO

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA CITROEN NEMO 1.4 HDI

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena (količina x 
cena bez PDV-a

1 Zamena poluge brisača kom 1

2 Zamena filtera i ulja u motoru kom 1

3 Zamena antifriza kom 1

4 Zamena ulja u menjaču kom 1

5 Popravka kočnica i zamena disk 
pločica

kom 1

6 Zamena kugli i stabilizatora kom 1

7 Popravka svetlosne signalizacije kom 1

8 Reglaža trapa kom 1

9 Pranje vozila-komplet kom 15

10 Punjenje klime kom 1

                                                                               UKUPNO
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Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена. У супротном понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.

Цена мора обухватити све трошкове везане за предметну набавку: делове и уградњу.

Укупна цена за сва возила- партија 1.  без ПДВ-а 

Укупна цена за сва возила- партија 1.  са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре

Рок важења понуде-најмање 30 дана

Рок испоруке У року од _______ а најдуже 2 дана од 
дана поруџбине,сукцесивно према 
потребама купца до истека рока 
закључења уговора

Место и начин испоруке Просторије Завода за јавно здравље 
Ваљево

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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова за службена 
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Партија 2.- Возила у гарантном року

SPECIFIKACIJA DELOVA ZA ZAMENU I  UGRADNJU ZA DACIA SANDERO

Re
d.
br.

Naziv usluge Jed.mere Količina Cena bez PDV-a Ukupna cena (količina x 
cena bez PDV-a

1 Redovan godišnji servis  ili servis na 
pređenih 20.000 km Dacia Sandero 
Stepway

kom 1

2 Redovan godišnji servis  ili servis na 
pređenih 20.000 km Dacia Sandero 

kom 2

                                                                               UKUPNO

Цена мора обухватити све трошкове везане за предметну набавку.

Укупна цена за сва возила- партија 2.  без ПДВ-а 

Укупна цена за сва возила- партија 2.  са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре

Рок важења понуде-најмање 30 дана

Рок испоруке У року од _______ а најдуже 2 дана од 
дана поруџбине,сукцесивно према 
потребама купца до истека рока 
закључења уговора

Место и начин испоруке Просторије Завода за јавно здравље 
Ваљево

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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова за службена 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ  ДЕЛОВА И УСЛУГА УГРАДЊЕ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

                                                                                                                                   

Закључен
између:
Наручиоца Завода  за  јавно  здравље  Ваљево  са седиштем у Ваљеву, улица
Владике Николаја бр.5, ПИБ: 101899368, МБ 17272543 коју заступа директор Др Марија
Гавриловић (у даљем тексту:наручилац)

и

...........................................................................................са седиштем у

............................................, улица ..........................................,ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:.........................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:испоручилац),

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка делова и услуга уградње делова за службена 
возила партија бр.__.- _______________________________(навести назив и број 
партије) у свему према спецификацији и конкурсној документацији за ЈН 1 7 8 3 -
4 МВ/2019 за потребе Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по Јавном 
позиву од 15.03.2019. године.
Уговор је закључен на период о д  г о д и н у  д а н а  о д  д а н а  п о т п и с и в а њ а  
у г о в о р а .

Члан 2.

Испоручилац се обавезује да прода, а Наручилац да купи добра и то у свему по понуди 
Испоручиоца  бр. ________ од _________године у укупној вредности ________________ дин 
без ПДВ-а односно _________________дин са ПДВ-ом.

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац понудио приликом конкурисања
за додељивање уговора као рок плаћања од 15 дана од дана  испостављања фактуре.
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Члан 4.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих су одређене. Пружалац услуге испоставља рачун по завршетку услуге и
доставља  га  на  плаћање  ,  са  приложеним  радним  налогом  и  декларацијом   са
баркодом уграђених резервних делова. 

Члан 5.

Испоруку  добара из  члана 2.  овог  Уговора,  Испоручилац ће  извршити сукцесивно
према захтеву Наручиоца у зграду Наручиоца, у року од 2 (два) дана од поруџбине
упућене писменим  или телефонским путем.

Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Наручиоца,
у  року  испоруке  датом  у  понуди.  У  случају  да  то  не  испоштује,  сагласан  је  да
надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

Пружалац  услуге  је  дужан  да  користи  оригиналне  резервне  делове,  потрошни
материјал  и  пратећу  опрему.  За  уграђене  резервне  делове  важи  гарантни  рок  у
складу са условима произвођача. Гарантни рок тече од момента уградње резервног
дела. Понуђа- испоручилац је дужан да наручиоцу приликом предаје возила достави
гаранцију на пружену услугу у најкраћем трајању од једне године.

Члан 6.

Уколико је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди,
Испоручилац  се  обавезује  да  достави  допунску  спецификацију  у  погледу  врсте,
обима квалитета и цене на писмену сагласност Наручиоцу а све у складу са важећим
ценовником Испоручиоца услуге у оквиру укупне вредности уговора.

Члан 7.

У случају да пружалац услуге у току реализације уговора , није у могућности да пружа
неку од услуга у свом сервису, дужан је да обезбеди пружање услуга наручиоцу у
сервису  с  чијим  избором  ће  се  сагласити  и  наручилац  под  истим  уговореним
условима. Све евентуалне повећане трошкове изазване оваквом ситуацијом сносиће
пружалац услуга.

Шлепање возила до места пружања услуге пада на терет понуђача, у случају да се
квар  на  аутомобилу  деси  на  територији  колубарског  округа.  Уколико  се  квар  на
аутомобилу деси ван колубарског округа,  као цена шлепања ће се признати само
цена шлепања по важећем ценовнику Ауто мото савеза Србије.
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Члан 8.

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак
или  је  добро  лошег  квалитета,  односно  одступа  од  прихваћених  стандарда,
Наручилац ће доставити писмену рекламацију Испоручиоцу, који је дужан да изврши
неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.

Члан 9.

Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној испоруци у року од 1 5 дана
од дана фактурисања предметне робе а који је одређен у прихваћеној понуди
Испоручиоца и то на текући рачун Испоручиоца.

Члан 10.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим
уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени
споразумно решаваће Привредни суд у Ваљеву.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоврсна примерка од којих по два
примерка задржава свака уговорна страна.

За Испоручиоца                М.П.                                     М.П.                                    За  Наручиоца        
___________________________                                                            _______________________

(подпонуђач – алтернативно)

(остали из групе понуђача

алтернативно)
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Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, а наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце.

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђеч 
подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да 
се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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 ТРОШКА 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                         М.П.        Потпис понуђача__________________
_______________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње
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X 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 мале вредности -набавка делова и услуга
уградње  делова  за  службена  возила  ,бр 1 7 8 3 - 4 МВ/2019, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:                                                   М.П.                                  Потпис 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.       У  к  о  л  и  ко  
пон  у  д  у         по  д      но  си         г  р  у  п  а         п      он  у  ђ  а  ч  а      ,         Изјава мора бити потписана од стране   овлашћеног
лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом.

Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  мале  вредности-набавка  делова  и  услуга  уградње  делова  за
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним
набавкама,

                                                                                                          ,

(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку
делова и услуга уградње делова за службена возила  у поступку јавне набавке
мале  вредности број 1783-4МВ/2019, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне
својине.

Датум:                                               М.П.                    Потпис понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-набавка делова и услуга уградње делова
за  службена  возила
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