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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Републички завод за статиситку
Адреса: Милана Ракића 5
Интернет страница: www.stat.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 003/2018 су услуге – Сервисирање моторних возила за потребе
Републичког завода за статистику. Назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 Услуге
поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у четири партије и то:
 Партија 1: Сервис моторних возила у Београду
 Партија 2: Сервис моторних возила у Нишу
 Партија 3: Сервис моторних возила у Крагујевцу
 Партија 4: Сервис моторних возила у Ужицу
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Младен Величковић, Одељење за правне и кадровске послове.
Е - mail адреса (или број факса): mladen.velickovic@stat.gov.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Партија 1- Сервис моторних возила у Београду
Сервис моторних возила у Београду обухвата:
1. Аутомеханичарске радове
2. Лимарске радове
3. Електричарске радове
4. Тапетарске радове
5. Вулканизерске радове
 скидање и намештање точкова
 монтажа и демонтажа гума
 балансирање челичне фелне
 балансирање алуминијумске фелне
 крпљење чеповање
 крпљење вулканизирање
 уградња вентила
6. Лакирерске радове
7. Компјутерску дијагностику
8. Фарбарске услуге
9. Центрирање трапа
10. Друге радове за којима се укаже потреба
11. Гаранцију на извршене радове
12. Технички преглед на возилима
13. Услугу шлеп службе
Нормативи: Поправке ће се вршити према званичном нормативу операција које су прописане
од стране произвођача возила.
Списак возила за сервис у Београду
Р.б.

Марка и тип

Снага мотора

возила

kw/ бр. возила

Радна запр/пог. гориво

Година

Укупан бр.

производње/

возила

клима уређај
1

Renault Clio

43/15

1 149/бензин

2006/да

9

2

Renault Trafic

74/1

1 870/ дизел

2006/да

1

3

Renault Kango

45/1

1461/ дизел

2006/не

1

4

Škoda Jeti

90/1

1 390/ бензин

2011/да

1

Напомене: Обавезан је објекат за сервисирање на локацији у Београду. Понуђач се обавезује да
уколико дође до промене у броју или локацији возила, иста прихвати и обезбеди сервисирање у
току трајања уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 003/2018

4/ 39

Партија 2- Сервис моторних возила у Нишу
Сервис моторних возила у Нишу обухвата:
1. Аутомеханичарске радове
2. Вулканизерске радове
 скидање и намештање точкова
 монтажа и демонтажа гума
 балансирање челичне фелне
 балансирање алуминијумске фелне
 крпљење чеповање
 крпљење вулканизирање
 уградња вентила
3. Компјутерску дијагностику
4. Центрирање трапа
5. Друге радове за којима се укаже потреба
6. Гаранцију на извршене радове
7. Технички преглед на возилима
8. Услугу шлеп службе
Нормативи: Поправке ће се вршити према званичном нормативу операција које су прописане
од стране произвођача возила.
Списак возила за сервис у Нишу
Р.б.

Марка и тип

Снага мотора

возила

kw/ бр. возила

Радна запр/пог. гориво

Година

Укупан бр.

производње/

возила

клима уређај
1

Renault Clio

43/15

1 149/бензин

2006/да

3

Напомене: Обавезан је објекат за сервисирање на локацији у Нишу. Понуђач се обавезује да
уколико дође до промене у броју или локацији возила, иста прихвати и обезбеди сервисирање у
току трајања уговора.
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Партија 3- Сервис моторних возила у Крагујевцу
Сервис моторних возила у Крагујевцу обухвата:
1. Аутомеханичарске радове
2. Вулканизерске радове
 скидање и намештање точкова
 монтажа и демонтажа гума
 балансирање челичне фелне
 балансирање алуминијумске фелне
 крпљење чеповање
 крпљење вулканизирање
 уградња вентила
3. Компјутерску дијагностику
4. Центрирање трапа
5. Друге радове за којима се укаже потреба
6. Гаранцију на извршене радове
7. Технички преглед на возилима
8. Услугу шлеп службе
Нормативи: Поправке ће се вршити према званичном нормативу операција које су прописане
од стране произвођача возила.
Списак возила за сервис у Крагујевцу
Р.б.

Марка и тип

Снага мотора

возила

kw/ бр. возила

Радна запр/пог. гориво

Година

Укупан бр.

производње/

возила

клима уређај
1

Renault Clio

43/15

1 149/бензин

2006/да

2

Напомене: Обавезан је објекат за сервисирање на локацији у Крагујевцу. Понуђач се обавезује
да уколико дође до промене у броју или локацији возила, иста прихвати и обезбеди
сервисирање у току трајања уговора.
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Партија 4- Сервис моторних возила у Ужицу
Сервис моторних возила у Ужицу обухвата:
1. Аутомеханичарске радове
2. Вулканизерске радове
 скидање и намештање точкова
 монтажа и демонтажа гума
 балансирање челичне фелне
 балансирање алуминијумске фелне
 крпљење чеповање
 крпљење вулканизирање
 уградња вентила
3. Компјутерску дијагностику
4. Центрирање трапа
5. Друге радове за којима се укаже потреба
6. Гаранцију на извршене радове
7. Технички преглед на возилима
8. Услугу шлеп службе
Нормативи: Поправке ће се вршити према званичном нормативу операција које су прописане
од стране произвођача возила.
Списак возила за сервис у Ужицу
Р.б.

Марка и тип

Снага мотора

возила

kw/ бр. возила

Радна запр/пог. гориво

Година

Укупан бр.

производње/

возила

клима уређај
1

Renault Clio

43/15

1 149/бензин

2006/да

1

Напомене: Обавезан је објекат за сервисирање на локацији у Ужицу. Понуђач се обавезује да
уколико дође до промене у броју или локацији возила, иста прихвати и обезбеди сервисирање у
току трајања уговора.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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 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);
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану оабављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног 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;
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Овлашћење Министарства унутрашњих
послова за обављање техничког прегледа (потврда МУП-а), у складу са чланом 255.
став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије„ број 41/2009, 53/2010 и 101/2011). Понуђач није дужан да доставља доказ,
уколико је он доступан на интернет страници надлежног органа.
Напомена: Овај услов не може се доказивати потписавањем изјаве о испуњености
услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке.
5. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. 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, 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.
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.
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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач може да доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу III), 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, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у
виду неоверене копије.
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.
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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 III), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Доступност сервисера
Сервисер мора бити доступан 24 сата током целе године (365 дана, изузев у дане
државних и верских празника Републике Србије у складу са Законом о државним и
другим празницима („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
2. Технички капацитет
Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом, односно да:
 Има најмање 3 стубне дизалице (само за Партију 1)
 Има дијагностичке уређаје за возила која се сервисирају (само за Партију 1)
 Има једно возило за транспорт неисправних возила (само за Партију 1)
 Има линију за технички преглед
3. Кадровски капацитет
Сервис мора имати запослене одговарајућег профила сходно радовима које потражује
Наручилац, а који су наведени у оквиру техничких карактеристика (спецификације)
предмета набавке (Поглавље II Конкурсне документације).
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује
потписивањем Изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу III).

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН број 003/2018

10/ 39

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ПАРТИЈА 1-СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА У БЕОГРАДУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________ у поступку јавне набавке услуга- Сервисирање
моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018, 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) 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);
4) Понуђач је доступан 24 сата током целе године (365 дана, изузев у дане
државних и верских празника Републике Србије у складу са Законом о
државним и другим празницима („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и
92/11);
5) Понуђач има довољан технички капацитет, односно:
 Има најмање 3 стубне дизалице
 Има дијагностичке уређаје за возила која се сервисирају
 Има једно возило за транспорт неисправних возила
 Има линију за технички преглед
6) Понуђач има неопходан кадровски капацитет, што доказује попуњавањем
следеће табеле:
Р.б.
Опис радова/услуга
Име и презиме лица које је радно
ангажовано на траженим
радовима/услугама1
1.
Аутомеханичарски радови
2.
Лимарски радови
3.
Електричарски радови
4.
Тапетарски радови
5.
Вулканизерски радови
6.
Лакирерски радови
7.
Компјутерска дијагностика
8.
Фарбарске услуге
9.
Центрирање трапа
10. Технички преглед
Место:_____________
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.

Наручилац задржава право да за лица наведена у табели тражи накнадно достављање копије М обрасца-пријаве на
обавезно социјално осигурање
1
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ПАРТИЈА 2-СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА У НИШУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________ у поступку јавне набавке услуга- Сервисирање
моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018, 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) 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);
4) Понуђач је доступан 24 сата током целе године (365 дана, изузев у дане
државних и верских празника Републике Србије у складу са Законом о
државним и другим празницима („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и
92/11);
5) Понуђач има довољан технички капацитет, односно:
 Има линију за технички преглед
6) Понуђач има неопходан кадровски капацитет, што доказује попуњавањем
следеће табеле:
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.

Опис радова/услуга

Име и презиме лица које је радно
ангажовано на траженим
радовима/услугама2

Аутомеханичарски радови
Вулканизерски радови
Компјутерска дијагностика
Центрирање трапа
Технички преглед

Место:_____________
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.

Наручилац задржава право да за лица наведена у табели тражи накнадно достављање копије М обрасца-пријаве на
обавезно социјално осигурање
1
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ПАРТИЈА 3-СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА У КРАГУЈЕВЦУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________ у поступку јавне набавке услуга- Сервисирање
моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018, 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) 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);
4) Понуђач је доступан 24 сата током целе године (365 дана, изузев у дане
државних и верских празника Републике Србије у складу са Законом о
државним и другим празницима („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и
92/11);
5) Понуђач има довољан технички капацитет, односно:
 Има линију за технички преглед
6) Понуђач има неопходан кадровски капацитет, што доказује попуњавањем
следеће табеле:
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.

Опис радова/услуга

Име и презиме лица које је радно
ангажовано на траженим
радовима/услугама3

Аутомеханичарски радови
Вулканизерски радови
Компјутерска дијагностика
Центрирање трапа
Технички преглед

Место:_____________
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.

Наручилац задржава право да за лица наведена у табели тражи накнадно достављање копије М обрасца-пријаве на
обавезно социјално осигурање
1
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ПАРТИЈА 4-СЕРВИС МОТОРНИХ ВОЗИЛА У УЖИЦУ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_________________________ у поступку јавне набавке услуга- Сервисирање
моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018, 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) 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);
4) Понуђач је доступан 24 сата током целе године (365 дана, изузев у дане
државних и верских празника Републике Србије у складу са Законом о
државним и другим празницима („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и
92/11);
5) Понуђач има довољан технички капацитет, односно:
 Има линију за технички преглед
6) Понуђач има неопходан кадровски капацитет, што доказује попуњавањем
следеће табеле:
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.

Опис радова/услуга

Име и презиме лица које је радно
ангажовано на траженим
радовима/услугама1

Аутомеханичарски радови
Вулканизерски радови
Компјутерска дијагностика
Центрирање трапа
Технички преглед

Место:_____________
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.

Наручилац задржава право да за лица наведена у табели тражи накнадно достављање копије М обрасца-пријаве на
обавезно социјално осигурање
1
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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
ИЗЈАВУ
Подизвођач ___________________________ у поступку јавне набавке услуга- Сервисирање
моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018, 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) 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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 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: Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, 11 000
Београд, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга – Сервисирање моторних возила за потребе
Републичког завода за статистику, ЈН број 003/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.08.2018.
године до 10:00 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.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у четири партије и Партија 1: Сервис моторних возила у
Београду, Партија 2: Сервис моторних возиал у Нишу, Партија 3: Сервис моторних возила у
Крагујевцу и Партија 4: Сервис моторних возила у Ужицу.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на
целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за две
или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења односно која документа накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Републички завод за
статистику, Милана Ракића 5, 11 000 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Сервисирање моторних возила за потребе
Републичког завода за статистику, ЈН број 003/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Сервисирање моторних возила за потребе
Републичког завода за статистику, ЈН број 003/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Сервисирање моторних возила за потребе
Републичког завода за статистику, ЈН број 003/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Сервисирање моторних возила за
потребе Републичког завода за статистику, ЈН број 003/2018- 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.
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 V), 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 V)
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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља III 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.
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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:
 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
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља III 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.
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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, од дана достављања документа којим понуђач
потврђује извршење услуге/услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршене услуге је елемент критеријума за оцењивање.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН 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 је фиксна и не може се
мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail mladen.velickovic@stat.gov.rs тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 003/2018”.
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.
13. 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.
14. 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 „Eкономски најповољнија
понуда“ по следећим критеријумима:
1. Цена норма часа
Најнижа понуђена цена ће бити оцењена са 30 пондера, а следећа ће бити
оцењена следећом пропорцијом:

30 пондера

најнижа цена норма часа/понуђена цена норма часа х 30
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2. Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове (гарантни рок се
одређује у месецима)
Најдужи гарантни рок биће оцењен са 20 пондера, а следећи биће оцењиван
следећом пропорцијом:
понуђени гарантни рок/најдужи гарантни рок х 20

20 пондера

3. Цена резервних делова који се најчешће мењају
Најнижа укупна понуђена цена резервних делова који се најчешће мењају биће
оцењена са 40 пондера, а следећа биће оцењивана следећом пропорцијом:

40 пондера

најнижа укупна понуђена цена резервних делова који се најчешће мењају
цена/понуђена укупна цена резервних делова који се најчешће мењају цена х 40
4. Рок за поправку кварова (у данима)
Најкраћи рок за поправку кварова биће оцењен са 10 пондера, а први следећи
биће оцењиван следећом пропорцијом:

10 пондера

најкраћи рок за поправку кварова/понуђени рок за поправку кварова х 10
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају исти број пондера за предметне услуге, предност ће се
дати оном понуђачу који је понудио нижу цену норма часа. Ако имају исту понуђену цену
норма часа, предност ће се дати оном понуђачу који има нижу цену резервних делова који се
најчешће мењају. Ако и након тога две или више понуда буду изједначене, предност ће се дати
оном понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.
16. 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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља
XII).
17. 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.
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
интереса за доделу уговора и које је претрпело или може да претрпи штету због поступања
наручиоца супротно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
mladen.velickovic@stat.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
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права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
1. 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 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности.
2. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а захтев је поднет након истека рока из претходно
описаног случаја (под 1), захтев ће се сматрати благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
Напомена: Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке уколико су подносиоцу захтева били познати или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из случаја 1 и 2, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
3. Уколико је захтев за заштиту права поднет након доношења одлуке о додели уговора
или одлуке о обустави поступка, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
поднет најкасније 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.
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 чланом 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи, 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.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку услуга сервисирање
моторних возила са заменом резервних делова за потребе Републичког завода за статистику
број 003/2018.
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:

2)

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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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4. 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ПАРТИЈА 1 (БЕОГРАД)
Цена норма часа без ПДВ-а
Цена норма часа са ПДВ-ом
Гарантни рок на уграђене делове и извршене услуге
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају без ПДВ-а
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају са ПДВ-ом
Рок за поправку кварова (у данима)
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Резервни део

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Сет делова за мали сервис (мали сервис обухвата замену уља
у мотору, филтера горива, уља и ваздуха)
Возачко стакло-шофершајбна
Амортизер
Сет квачила (корпа, ламела и потисни лежај)
Алтернатор
Делови за поправку клима уређаја (филтери +фреон)
Предње крило
Зимске гуме-ком (величина 185/60/14)
Летње гуме-ком (величина 185/60/14)
Вентил за гуму
Алнасер
Метлице за брисаче
Електромотор-пумпа за брисаче
Сијалице за предње фарове (комплет за један фар)
Сијалице за задња светла (комплет за једно светло)
Сет делова за велики сервис (велики сервис обухвата замену
свих каишева, шпанера и водене пумпе)
Диск плочице за један точак
Укупно

Напомене: Цене резервних делова који се најчешће мењају морају се навести у понуди и не
могу се мењати за све време трајања Уговора о јавној набавци. Цене свих осталих резервних
делова који нису наведене у понуди се формирају према важећем ценовнику понуђача у
тренутку пружања услуге.
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ПАРТИЈА 2 (НИШ)
Цена норма часа без ПДВ-а
Цена норма часа са ПДВ-ом
Гарантни рок на уграђене делове и извршене услуге
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају без ПДВ-а
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају са ПДВ-ом
Рок за поправку кварова (у данима)
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Р.б.

Резервни део

1.

Сет делова за мали сервис (мали сервис обухвата замену уља
у мотору, филтера горива, уља и ваздуха)
Делови за поправку клима уређаја (филтери +фреон)
Укупно

2.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Напомене: Цене резервних делова који се најчешће мењају морају се навести у понуди и не
могу се мењати за све време трајања Уговора о јавној набавци. Цене свих осталих резервних
делова који нису наведене у понуди се формирају према важећем ценовнику понуђача у
тренутку пружања услуге.
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ПАРТИЈА 3 (КРАГУЈЕВАЦ)
Цена норма часа без ПДВ-а
Цена норма часа са ПДВ-ом
Гарантни рок на уграђене делове и извршене услуге
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају без ПДВ-а
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају са ПДВ-ом
Рок за поправку кварова (у данима)
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Р.б.

Резервни део

1.

Сет делова за мали сервис (мали сервис обухвата замену уља
у мотору, филтера горива, уља и ваздуха)
Делови за поправку клима уређаја (филтери +фреон)
Укупно

2.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Напомене: Цене резервних делова који се најчешће мењају морају се навести у понуди и не
могу се мењати за све време трајања Уговора о јавној набавци. Цене свих осталих резервних
делова који нису наведене у понуди се формирају према важећем ценовнику понуђача у
тренутку пружања услуге.
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-ПАРТИЈА 4 (УЖИЦЕ)
Цена норма часа без ПДВ-а
Цена норма часа са ПДВ-ом
Гарантни рок на уграђене делове и извршене услуге
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају без ПДВ-а
Укупна цена резервних делова који се најчешће мењају са ПДВ-ом
Рок за поправку кварова (у данима)
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Р.б.

Резервни део

1.

Сет делова за мали сервис (мали сервис обухвата замену уља
у мотору, филтера горива, уља и ваздуха)
Делови за поправку клима уређаја (филтери +фреон)
Укупно

2.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Напомене: Резервни делови који се најчешће мењају се односе на аутомобиле марке Renault
Clio, којих Наручилац има у највећем броју. Цене резервних делова који се најчешће мењају
морају се навести у понуди и не могу се мењати за све време трајања Уговора о јавној набавци.
Цене свих осталих резервних делова који нису наведене у понуди се формирају према важећем
ценовнику понуђача у тренутку пружања услуге.
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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VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
Сервисирање моторних возила у Београду
1. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, Београд (у даљем тексту овог уговора:
Наручилац) који заступа директор др Миладин Ковачевић
Шифра делатности: 8411
Матични број:
07004630
ПИБ број:
102187054
Текући рачун:
840-1562845-88 који се води код Управе за јавна плаћања
Тел/фаx:
011/2422029
фаx: 011/2413319
и
2. ________________________________ (у даљем тексту овог уговора: Извршилац), кога
заступа _________________________
Шифра делатности:
Регистарски број:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел/фаx:
(уколико се доставља заједничка понуда или понуда са подизвођачем-обавезно их навести)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
003/2018, чији је предмет набавка услуге сервисирања моторних возила, обликован у четири
партије, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца;
- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _______________
(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о
додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Извршиоцем Уговор о јавној набавци
услуга;
- да ће Извршилац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је сервисирање моторних возила за потребе Републичког завода
за статистику.
Члан 2.
Извршилац
мора извршити
услугу сервисирања моторних возила на основу
техничке спецификације и увида у стање, у складу са понудом број ________ од _________
године (попуњава Наручиалц), на локацији Извршиоца.
Извршилац је дужан да отклони све уочене неисправности које је констатовао током
вршења сервиса.
Приликом извршења услуга, Извршилац је одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и не може тражити никакву новчану надокнаду или се позивати на одговорност
Наручиоца уколико дође до повреде ангажованих лица.
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Члан 3.
Цена јавне набавке из члана 2. уговора може износити највише до максимално
предвиђеног новчаног износа за спровођење ове јавне набавке по Одлуци 06 број 404-708 од
30.07.2018. године и то до истека уговора обухватајући све нужне поправке и неисправности
које су утврђене током сервисирања.
Наплата извршених услуга и замењених делова ће се вршити по понуђеним ценама из
понуде Извршиоца и званичног ценовника Извршиоца.
Уговор се може раскинути уколико цена извршених услуга и замењених делова
достигне износ средстава предвиђен у Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 003/2018.
Члан 4.
Обавеза Наручиоца је да одреди лице за комуникацију са извршиоцем које ће
упућивати позиве за вршење сервиса путем телефона или путем електронске поште.
Наручилац ће износ из члана 3. Уговора платити по извршењу уговорених услуга
сукцесивно по пријему фактура у року који није краћи од 15 дана, на текући рачун Извршиоца
број _____________________, отворен код _______________ банке.
Фактура мора садржати број и датум закључења Уговора о јавној набавци, односно
мора се позивати на исти.
Члан 5.
Извршилац је у обавези да пружи гаранцију на извршене услуге и замењене делове у
року који је наведен у понуди.
Одзив на извршење услуге ће бити у складу са достављеном понудом.
Члан 6.
Све евентуалне промене ће бити дефинисане у посебним анексима овог Уговора.
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се за период од датума
потписивања и трајаће најкасније годину дана или док се не потроше предвиђена средства.
На све што није предвиђено овим Уговором примениће се Закон о облигационим
односима и Закон о јавним набавкама.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду
решени споразумно, уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по
2 (два).
Извршилац

Наручилац
Републички завод за статистику

______________________

______________________
Др Миладин Ковачевић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери
сваку страну, чиме потврђује сагласност са истим.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
Сервисирање моторних возила у Нишу
1. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, Београд (у даљем тексту овог уговора:
Наручилац) који заступа директор др Миладин Ковачевић
Шифра делатности: 8411
Матични број:
07004630
ПИБ број:
102187054
Текући рачун:
840-1562845-88 који се води код Управе за јавна плаћања
Тел/фаx:
011/2422029
фаx: 011/2413319
и
2. ________________________________ (у даљем тексту овог уговора: Извршилац), кога
заступа _________________________
Шифра делатности:
Регистарски број:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел/фаx:
(уколико се доставља заједничка понуда или понуда са подизвођачем-обавезно их навести)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
003/2018, чији је предмет набавка услуге сервисирања моторних возила, обликован у четири
партије, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца;
- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _______________
(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о
додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Извршиоцем Уговор о јавној набавци
услуга;
- да ће Извршилац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је сервисирање моторних возила за потребе Републичког завода
за статистику.
Члан 2.
Извршилац
мора извршити
услугу сервисирања моторних возила на основу
техничке спецификације и увида у стање, у складу са понудом број ________ од _________
године (попуњава Наручиалц), на локацији Извршиоца.
Извршилац је дужан да отклони све уочене неисправности које је констатовао током
вршења сервиса.
Приликом извршења услуга, Извршилац је одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и не може тражити никакву новчану надокнаду или се позивати на одговорност
Наручиоца уколико дође до повреде ангажованих лица.
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Члан 3.
Цена јавне набавке из члана 2. уговора може износити највише до максимално
предвиђеног новчаног износа за спровођење ове јавне набавке по Одлуци 06 број 404-708 од
30.07.2018. године и то до истека уговора обухватајући све нужне поправке и неисправности
које су утврђене током сервисирања.
Наплата извршених услуга и замењених делова ће се вршити по понуђеним ценама из
понуде Извршиоца и званичног ценовника Извршиоца.
Уговор се може раскинути уколико цена извршених услуга и замењених делова
достигне износ средстава предвиђен у Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 003/2018.
Члан 4.
Обавеза Наручиоца је да одреди лице за комуникацију са извршиоцем које ће
упућивати позиве за вршење сервиса путем телефона или путем електронске поште.
Наручилац ће износ из члана 3. Уговора платити по извршењу уговорених услуга
сукцесивно по пријему фактура у року који није краћи од 15 дана, на текући рачун Извршиоца
број _____________________, отворен код _______________ банке.
Фактура мора садржати број и датум закључења Уговора о јавној набавци, односно
мора се позивати на исти.
Члан 5.
Извршилац је у обавези да пружи гаранцију на извршене услуге и замењене делове у
року који је наведен у понуди.
Одзив на извршење услуге ће бити у складу са достављеном понудом.
Члан 6.
Све евентуалне промене ће бити дефинисане у посебним анексима овог Уговора.
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се за период од датума
потписивања и трајаће најкасније годину дана или док се не потроше предвиђена средства.
На све што није предвиђено овим Уговором примениће се Закон о облигационим
односима и Закон о јавним набавкама.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду
решени споразумно, уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по
2 (два).
Извршилац

Наручилац
Републички завод за статистику

______________________

______________________
Др Миладин Ковачевић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери
сваку страну, чиме потврђује сагласност са истим.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
Сервисирање моторних возила у Крагујевцу
1. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, Београд (у даљем тексту овог уговора:
Наручилац) који заступа директор др Миладин Ковачевић
Шифра делатности: 8411
Матични број:
07004630
ПИБ број:
102187054
Текући рачун:
840-1562845-88 који се води код Управе за јавна плаћања
Тел/фаx:
011/2422029
фаx: 011/2413319
и
2. ________________________________ (у даљем тексту овог уговора: Извршилац), кога
заступа _________________________
Шифра делатности:
Регистарски број:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел/фаx:
(уколико се доставља заједничка понуда или понуда са подизвођачем-обавезно их навести)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 003/2018,
чији је предмет набавка услуге сервисирања моторних возила, обликован у четири партије, на
основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;
- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _______________
(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о
додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Извршиоцем Уговор о јавној набавци
услуга;
- да ће Извршилац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је сервисирање моторних возила за потребе Републичког завода
за статистику.
Члан 2.
Извршилац
мора извршити
услугу сервисирања моторних возила на основу
техничке спецификације и увида у стање, у складу са понудом број ________ од _________
године (попуњава Наручиалц), на локацији Извршиоца.
Извршилац је дужан да отклони све уочене неисправности које је констатовао током
вршења сервиса.
Приликом извршења услуга, Извршилац је одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и не може тражити никакву новчану надокнаду или се позивати на одговорност
Наручиоца уколико дође до повреде ангажованих лица.
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Члан 3.
Цена јавне набавке из члана 2. уговора може износити највише до максимално
предвиђеног новчаног износа за спровођење ове јавне набавке по Одлуци 06 број 404-708 од
30.07.2018. године и то до истека уговора обухватајући све нужне поправке и неисправности
које су утврђене током сервисирања.
Наплата извршених услуга и замењених делова ће се вршити по понуђеним ценама из
понуде Извршиоца и званичног ценовника Извршиоца.
Уговор се може раскинути уколико цена извршених услуга и замењених делова
достигне износ средстава предвиђен у Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 003/2018.
Члан 4.
Обавеза Наручиоца је да одреди лице за комуникацију са извршиоцем које ће
упућивати позиве за вршење сервиса путем телефона или путем електронске поште.
Наручилац ће износ из члана 3. Уговора платити по извршењу уговорених услуга
сукцесивно по пријему фактура у року који није краћи од 15 дана, на текући рачун Извршиоца
број _____________________, отворен код _______________ банке.
Фактура мора садржати број и датум закључења Уговора о јавној набавци, односно
мора се позивати на исти.
Члан 5.
Извршилац је у обавези да пружи гаранцију на извршене услуге и замењене делове у
року који је наведен у понуди.
Одзив на извршење услуге ће бити у складу са достављеном понудом.
Члан 6.
Све евентуалне промене ће бити дефинисане у посебним анексима овог Уговора.
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се за период од датума
потписивања и трајаће најкасније годину дана или док се не потроше предвиђена средства.
На све што није предвиђено овим Уговором примениће се Закон о облигационим
односима и Закон о јавним набавкама.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду
решени споразумно, уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по
2 (два).
Извршилац

Наручилац
Републички завод за статистику

______________________

______________________
Др Миладин Ковачевић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери
сваку страну, чиме потврђује сагласност са истим.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
Сервисирање моторних возила у Ужицу
1. Републички завод за статистику, Милана Ракића 5, Београд (у даљем тексту овог уговора:
Наручилац) који заступа директор др Миладин Ковачевић
Шифра делатности: 8411
Матични број:
07004630
ПИБ број:
102187054
Текући рачун:
840-1562845-88 који се води код Управе за јавна плаћања
Тел/фаx:
011/2422029
фаx: 011/2413319
и
2. ________________________________ (у даљем тексту овог уговора: Извршилац), кога
заступа _________________________
Шифра делатности:
Регистарски број:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел/фаx:
(уколико се доставља заједничка понуда или понуда са подизвођачем-обавезно их навести)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
003/2018, чији је предмет набавка услуге сервисирања моторних возила, обликован у четири
партије, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца;
- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број _______________
(попуњава Наручилац), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о
додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Извршиоцем Уговор о јавној набавци
услуга;
- да ће Извршилац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је сервисирање моторних возила за потребе Републичког завода
за статистику.
Члан 2.
Извршилац
мора извршити
услугу сервисирања моторних возила на основу
техничке спецификације и увида у стање, у складу са понудом број ________ од _________
године (попуњава Наручиалц), на локацији Извршиоца.
Извршилац је дужан да отклони све уочене неисправности које је констатовао током
вршења сервиса.
Приликом извршења услуга, Извршилац је одговоран за безбедност и здравље својих
запослених и не може тражити никакву новчану надокнаду или се позивати на одговорност
Наручиоца уколико дође до повреде ангажованих лица.
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Члан 3.
Цена јавне набавке из члана 2. уговора може износити највише до максимално
предвиђеног новчаног износа за спровођење ове јавне набавке по Одлуци 06 број 404-708 од
30.07.2018. године и то до истека уговора обухватајући све нужне поправке и неисправности
које су утврђене током сервисирања.
Наплата извршених услуга и замењених делова ће се вршити по понуђеним ценама из
понуде Извршиоца и званичног ценовника Извршиоца.
Уговор се може раскинути уколико цена извршених услуга и замењених делова
достигне износ средстава предвиђен у Одлуци о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 003/2018.
Члан 4.
Обавеза Наручиоца је да одреди лице за комуникацију са извршиоцем које ће
упућивати позиве за вршење сервиса путем телефона или путем електронске поште.
Наручилац ће износ из члана 3. Уговора платити по извршењу уговорених услуга
сукцесивно по пријему фактура у року који није краћи од 15 дана, на текући рачун Извршиоца
број _____________________, отворен код _______________ банке.
Фактура мора садржати број и датум закључења Уговора о јавној набавци, односно
мора се позивати на исти.
Члан 5.
Извршилац је у обавези да пружи гаранцију на извршене услуге и замењене делове у
року који је наведен у понуди.
Одзив на извршење услуге ће бити у складу са достављеном понудом.
Члан 6.
Све евентуалне промене ће бити дефинисане у посебним анексима овог Уговора.
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а закључује се за период од датума
потписивања и трајаће најкасније годину дана или док се не потроше предвиђена средства.
На све што није предвиђено овим Уговором примениће се Закон о облигационим
односима и Закон о јавним набавкама.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду
решени споразумно, уговара се надлежност суда у Београду.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по
2 (два).
Извршилац

Наручилац
Републички завод за статистику

______________________

______________________
Др Миладин Ковачевић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и овери
сваку страну, чиме потврђује сагласност са истим.
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X 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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона понуђач ___________________________ даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга - Сервисирање моторних возила за потребе Републичког завода за
статистику, број 003/2018, 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.
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________ у поступку јавне набавке услугаСервисирање моторних возила за потребе Републичког завода за статистику, број 003/2018,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

________________

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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