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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Гроцка
Адреса: Српско-грчког пријатељства 17, 11306 Гроцка
Интернет страница: www.dzgrocka.co.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 У- 03/16 су услуге– ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ ОРН: 50112000- Услуге поправке и одржавања аутомобила .
4. Процењена вредност јавне набавке:
2.700.000,00 динара без ПДВ-а
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
Мирослав Бећаговић 069/8324011
Златко Петровић, шеф техничке службе 069/8324003
Служба за јавне набавке 011/8510-017
Е - mail адреса: dzgrocka@gronet.rs
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II 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
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни
део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко
попуњена, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Свака учињена исправка мора
бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства 17,
11306 Гроцка. Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за јавну набавку мале
вредности ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ OПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача, адресу, контакт особу, телефон и телефакс
и печат на месту затварања 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. МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Српско-грчког пријатељства
17, 11306 Гроцка, са назнаком:
„Измена и допуна или опозив понуде за јавну набавку за јавну набавку мале вредности
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16- НЕ
ОТВАРАТИ“,
6. ПОДИЗВОЂАЧИ
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Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке у целини или
делимично поверити подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%), као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
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 VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона о
јавним набавкама.
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 VI.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. РОК ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНИ РОК
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок плаћања је по понуди и мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012).
Плаћање се врши на основу испостављеног рачуна по извршеној услузи уплатом на рачун
понуђача.
У случају блокаде рачуна плаћање ће се вршити по Закључку Владе Републике Србије број
401-2248/2016 од 03.03.2016. године.
Захтев у погледу рока испоруке услуге
Понуђач ће услуге које су предмет јавне набавке извршити одмах по пријему писмене или
усмене наруџбе, од стране наручиоца у уговореном року. Понуђач је дужан да услуге врши
одмах по пријему возила у сервис.
Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за извршене услуге и за резервне делове не може бити краћи од 12 месеци.
9. ЦЕНА
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.
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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.
10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да приликом потписивања уговора
достави меницу на 10% укупне вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без
протеста, са овлашћењем у којим случајевима се може попунити; овлашћење дато на
меморандуму, које мора да садржи све податке понуђача, заведеном у деловодној књизи
понуђача и потписано од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката или лица
које он овласти. Такође, доставити и фотокопије картона депонованих потписа код
пословне банке. Неопходно је, уз хартије од вредности – меницу и менично овлашћење,
доставити и потврду своје банке о извршеној регистрацији менице.
12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће
коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица
која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда као ни у даљем току поступка.
13. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУЂАЧИ МОГУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПОЈАШЊЕЊА
Понуђачи могу тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, искључиво у писаном облику, при чему могу да укажу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници: www.dzgrocka.rs
Питања треба упутити на адресу Дома здравља „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства 17,
11306 Гроцка, са назнаком „Питања за јавну набавку мале вредности ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16“.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршиће се
на начин предвиђен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Дом здравља Гроцка извршиће избор најповољнијег понуђача на основу критеријума
најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који је
понудио дужи гарантни рок. Уколико два или више понуђача понуде и исти гарантни рок,
предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок за пружање услуга.
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15. 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.
16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а после
доношења одлуке о додели уговора захтев може поднети у року од 5 дана од дана пријема
одлуке о додели уговора.
Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од два дана од дана пријема захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу од
60.000,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 50-016,
„Републичка административна такса“, у корист Буџета Републике Србије.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15,68/15).
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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); Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

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); Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова,
доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

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); 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. Доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) у случају да је таква
дозвола предвиђена посебним прописом.

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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ:
Потписан о оверен Oбразац изјаве.(Изјава у слободној форми) Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Поред обавезних услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама понуђач је
дужан да испуњава и додатне услове наручиоца предвиђене у конкурсној документацији.
Понуђач мора да испуњава финансијске, техничке и кадровске капацитете за реализацију
јавне набавке.
Финансијски:
обавезан услов је да понуђач и сваки члан групе понуђача није био неликвидан
(блокиран рачун) у последњих 6 месеци, као и да није пословао са губитком у последње 3
године, од дана објављивања јавног позива.
Докази:
А) Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа за претходне три
обрачунске године.

8

Б) подаци о блокади за последњих 6 месеци од НБС од дана упућивања позива,
(уколико Извештај о бонитету не садржи податке за наведени период).
Технички:
да понуђач поседује минимум једна сервис на удаљености не већој од 20км од
седишта наручиоца ( Српско- грчког пријатељства 17, Гроцка) према Београду
(Смедеревски пут), да има сервис на територији општине Гроцка , да је у могућности да
отклања аутомеханичарске, аутплимарске, аутолакирерске, аутоелектричарске, тапетарске
и светлосно сигналне недостaтке на возилима (кварови на путу и сл.), као и да ће радно
време шлеп службе и сервиса бити обезбеђено 24 часа. Понуђач је такође у обавези да
поседује три стубне дизализе преко три тоне носивости, као и да поседује две сопствене
соло шлеп службе (камион).
Кадровски:
Понуђач мора да поседује у фирми минимум три 3 радника струке уско везане за
предметну набавку (нпр.аутомеханичар, аутолимар и сл.)
Наручилац задржава право да изврши увид у оригиналну документацију
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача,поглавље VI), 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 4)
Закона (важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона) у случају да је таква дозвола предвиђена посебним
прописом),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.
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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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача,дат у поглављу VI.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _______ од __________________ за јавну набавку ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16:
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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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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V СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

1 Укупна цена резервних делова без ПДВ-а
2 Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом
3 Укупна цена услуге без ПДВ-а
4 Укупна цена услуге са ПДВ-ом
5 Укупна цена шлеп услуге без ПДВ-а
6 Укупна цена шлеп услуге са ПДВ-ом
Укупна цена потрошног материјала (без ПДВ7 а)
Укупна цена потрошног материјала (са ПДВ8 ом)
9 Укупна цена других услуга (без ПДВ-а)
10 Укупна цена других услуга (са ПДВ-ом)
7 УКУПНО без ПДВ-а (1+3+5+7+9)
8 УКУПНО са ПДВ-ом (2+4+6+8+10)
9 Рок плаћања
10 Рок важења понуде
11 Рок пружања услуга
Гарантни рок за извршене радове
12 сервисирања
Гарантни рок за уграђене резервне делове
13 од дана уградње

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Поз

(1)

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
(2)
Набавна/произвођачка цена
партије
Манипулативни тршкови

Износ

Проценат

(3)

(4)

предметне

Трошкови транспорта до места наручиоца
Остали зависни трошкови
Укупно:

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VI 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
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ,
ЈНМВ У- 03/16:, 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 поштовао 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;

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.
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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____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА
САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16:, 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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VII 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 ИЗНОС
ПОНУДЕ

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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VIII 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 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА
САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16, 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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IX ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ИЗЈАВА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник републике Србије”,
бр.124/12,14/15, 68/15 ), као Понуђач по позиву, који је Дом здравља Гроцка објавио упутио
ради прикупљања понуда за јавну набавку мале вредности ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16, приликом потписивања уговора,
уколико нам уговор буде додељен, обавезујемо се морално, материјално и кривично да
ћемо Наручиоцу доставити доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у
конкурсној документацији и моделу уговора.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X МОДЕЛ УГОВОРА

М О ДЕ Л УГО ВО РА
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, потпише и овери
печатом чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Модел уговора Понуђач ће копирати за сваку партију за коју подноси понуду, попунити,
потписати и оверити печатом.

УГОВОР
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ДОМА ЗДРАВЉА „Гроцка“, Српско- грчког пријатељства 17, Гроцка, ПИБ:
101187363, кога заступа др Драгиша Станојевић, директор, (у даљем тексту: Корисник
услуга),
и
2.
.....................................................................,
са
седиштем
у
..................................,улица.............................................................,

број

..............,

ПИБ:

...........................,МБ: ........................ кога заступа директор............................................ (у
даљем тексту: Пружалац услуга)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је Корисник услуга, на основу позива за подношење понуда за набавку ТЕКУЋЕ
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ, ЈНМВ У- 03/16, објављеног на
Порталу јавних набавки дана ........ ......... 2016. године и интернет страни наручиоца,
спровео поступак предметне јавне набавке мале вредности;
• да је Пружалац услуга доставио понуду број ........................., која у потпуности
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
• да је Корисник услуга на основу понуде Пружаоца услуга и Одлуке о додели уговора
број ...................... од .................... године изабрао Пружаоца услуга за ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ.
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет овог уговора је пружање услуга текућих поправки и одржавања опреме за
саобраћај Дома здравља Гроцка (у даљем тексту: услуге), у складу са спецификацијом
датом у понуди и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне документације.

Члан 3.
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Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај из члана 2. овог уговора
обухвата пружање сервисних услуга Пружаоца услуга према препоруци произвођача
возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно на одређени
временски период као и одржавање возила (поправка возила) које Пружалац услуга врши
по налогу Корисника услуга и обухвата отклањање уоченог недостатка на возилу и његовог
стављања у редовну функцију.
Пружалац услуга по налогу Корисника услуга врши преглед возила са детекцијом
кварова.
Поправка возила треба да се обави стручно, квалитетно, у складу са добрим
пословним обичајима, правилима и стандардима струке.
Рок за отварање радног налога Пружаоца услуга и започињање пружања услуга
возила тече од момента пријеме возила у сервис Пружаоца услуга.
Члан 4.
Цена
Цена добара из члана 2. овог уговора износи .................................. динара без ПДВа, што укупно износи ............................. динара са ПДВ-ом.
У случају да вредност интервенције прелази износ од 20% тржишне вредности
новог модела или адекватног модела уколико се исти више не производи, као и у случају
да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди из члана 1.
овог уговора пружање услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Корисника
услуга, на понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, обима, квалитета и цене.
Корисника услуга је у обавези да обавештење у вези сагласности из става 1. овог
члана достави Пружаоцу услуга у року од 7 дана од дана пријема захтева.
Члан 5.
Рок плаћања
Рок плаћања је ....................................... од дана пријема рачуна испостављеног по
извршеној услузи, а у складу са понудом бр. ................... од ............................. године.
Пружалац услуга испоставља рачун по извршењу услуге и доставља га на плаћање,
са приложеним радним налогом, потписаним од стране представника Корисника услуга,
који је извршио пријем возила.
У случају блокаде рачуна плаћање ће се вршити по Закључку Владе Републике Србије
број 401-2248/2016 од 03.03.2016. године
Члан 6.
Средства финансијског обезбеђења
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да приликом потписивања уговора
достави меницу на 10% укупне вредности уговора (без ПДВ-а), сопствена, бланко без
протеста, са овлашћењем у којим случајевима се може попунити; овлашћење дато на
меморандуму, које мора да садржи све податке понуђача, заведеном у деловодној књизи
понуђача и потписано од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката или лица
које он овласти. Такође, доставити и фотокопије картона депонованих потписа код
пословне банке. Неопходно је, уз хартије од вредности – меницу и менично овлашћење,
доставити и потврду своје банке о извршеној регистрацији менице.
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Члан 7.
Рокови
Корисник услуга пријаву квара врши писменим или усменим путем.
Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора врши одмах по
пријему возила у сервис Пружаоца услуга .
У случају већег квара Пружалац услуга је обавезан да обавести Корисника услуга о
врсти квара и потребном времену за отклањање истог.
Пружалац услуга се обавезује да по извршењу услуга из члана 1. овог уговора
Кориснику услуга да гаранцију за пружене услуге ___________________ од дана извршења
услуге, односно ___________________ за резервне делове од дана уградње резервног
дела.

Члан 8.
По извршеној услузи, представник Корисника услуга оверава радни налог Пружаоца
услуга, чиме потврђује да је услуга извршена.
Пружалац услуга је у обавези да сваку интервенцију упише у књигу одржавања са
техничким описом извршених услуга.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно имају
видљиве мане, Корисник услуга дужан је да одбије пријем услуга и у року од 7 дана
писмено обавести Пружаоца услуга, а у хитним случајевима усмено, и захтева поновно
извршење услуга.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, Корисник
услуга је дужан да о том недостатку обавести Пружаоца услуга у року од 7 дана када је
открио недостатак и може захтевати поновно извршење услуга, најкасније наредног дана
од дана пријема рекламације. Ако Корисник услуга не добије испуњење у предвиђеном
року има право да захтева снижење цене или да раскине уговор.
.
Члан 9.
Завршне одредбе
Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне
стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била
на то упозорена писаним путем.
Отказни рок је 45 дана.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
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Члан 11.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану
сагласност уговорних страна.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

_________________________

____________________________

Др Драгиша Станојевић

Директор
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ВРСТА И БРОЈ ВОЗИЛА
Р.БР.

Марка и тип возила

Број возила

1

CITROEN JUMPER
KOMBI
CIROEN JUMPER
KOMBI
FIAT DUKATI KOMBI
2.3
OPELB VIVARO 2.0
OPEL VIVARO 2.0 KOM
MERCEDES SPRINTER
ZASTAVA 10
ZASTAVA 10
ZASTAVA 10
ZASTAVA 10
FIAT PANDA
FIAT PUNTO
ŠKODA FELICIJA 1.3
ŠKODA FELICIJA 1.3
ŠKODA FABIJA 1.4
ŠKODA FABIJA 1.6
ŠKODA FABIJA 1.9 sdi
ŠKODA FABIJA 1.9sdi
DAČIJA
JUGO 55
JUGO 55
JUGO 55

BG 206 JD

Година
Шасија
производње
2004
VF72ARMRA17381171

BG 351 PM

2004

VF72BRMHB17377657

154 ŠĆ

2004

ZFA24400007380098

206 FB
771 LG
656 FD
030DN
041KG
053DM
057DK
723 RS
698 SM
088 SB
389GK
487ZA
443OI
177ŽV
434ČU
810SY
155 JY
490OU
490NY

2010
2013
1997
2007
2007
2007
2007
2013
2011
1998
2001
2002
2007
2007
2005
2014
2000
2005
2005

WOLF7BHB6AV60861
WOLF7B1B2EV603652
WDB9024611P690425
VX118800000000808
VX118800000000289
VX118800000000662
VX118800000000674
ZFA31200003151310
ZFA18800007039959
TMBEEA613X0072505
TMBEEA61317366669
TMBBB46Y033680962
TMBBD45J483056216
TMBMF26Y374170803
TMBTF86YX64472751
4415SDAG450472744
VX1145A0001062750
VX1145A0001101213
VX1145A0001101214

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

25

СПЕЦИФИКАЦИЈА
*НАПОМЕНА: Цене се уписују без ПДВ-а
ШКОДА ФАБИЈА 1,6 Б 2007.год.
РБ.
1
2
3

Назив резервног дела
спона
зглоб полуосовине точак
зглоб полуосовине
мењач

Цена

Образац 1

РБ.
1
2
3

4

лезај точка предњи

4

5

лежај точка задњи

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

диск предњи

18

шпанери комплет гар.

18

19

дихтунг главе мотора

19

20

летва волана (ремонт)

20

диск задњи
плочице
пакнови
виљушка трапа
вентилатор каиш
сајла ручне
носач мотора
филтер уља
филтер ваздуха
филтер горива
зупчасти каиш

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назив рез. Дела услуге
замена-споне
замена - зглоба
полуосовине точка
замена- зглоба
полуосовине
мењача
замена-лежаја точка
предњи
замена-лежаја точка
задњи
замена-диска предњи
замена -диска задњи
замена -плочица
замена- пакнова
замена -виљушке трапа
замена-вентилатор каиш
замена- сајле ручне
замена -носача мотора
замена- филтера уља
замена -филтера ваздуха
замена -филтера горива
замена- зупчастог каиша
замена -шпанера
комплет
замена -дихтунга главе
мотора
замена-летве волана

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге
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амортизер предњи

21

22

амортизер задњи

22

23
24
25
26
27
28
29
30

шоља амортизера
сајла квачила
пумпа за воду
кугла
Клипови карикегарнитура
Вентили (усисни –
издувни –
гарнитура)
Лежајеви радилице
(гарнитура)
Дихтунзи - гарнитура
Укупно - без ПДВ-а

23
24
25
26
27
28
29
30

замена-амортизера
предњег
замена -амортизера
задњег
замена -шоље
амортизера
замена -сајле квачила
замена- пумпа за воду
замена -кугле
Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)
Машинска обрада
радилице
(комплет)
Генерална поправка
мотора - рад
Укупно - без ПДВ-а

ШКОДА ФЕЛИЦИЈА 1,3 Б 1998-2002
РБ.
1
2
3

Назив резервног дела

РБ.
1
2
3

Назив рез. Дела услуге

4

зглоб полуосовине

4

5

лежај точка предњи

5

6

лежај точка задњи

6

замена -зглоб
полуосовине
замена- лежај точка
предњи
замена- лежај точка
задњи
замена- диск предњи

разводна капа
разводна рука
спона

Цена

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

диск предњи

17

вентилатор каиш

17

18

ланац + ланчићи сет

18

19

шпанер

19

20
21
22
23

добош задњи
плочице гар 1
пакнови задњи
виљушка трапа
сајла ручне
носач мотора
филтер уља
филтер ваздуха
филтер горива

амортизер предњи
амортизер задњи
шоља амортизера
сајла квачила

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
21
22
23

замена- разводна капа
замена- разводна рука
замена-спона

замена- добош задњи
замена -плочице гар 1
замена- пакнови задњи
замена- виљушка трапа
замена -сајла ручне
замена- носач мотора
замена- филтер уља
замена- филтер ваздуха
замена - филтер горива
замена -вентилатор
каиш
замена ланац + ланчићи
сет
замена -шпанер
замена- амортизер
предњи
замена -амортизер
задњи
замена -шоља
амортизера
замена -сајла квачила

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

24
25

сет квачила

24

пумпа за воду

25

Укупно - без ПДВ-а

замена- сет квачила
замена -пумпа за воду
Укупно - без ПДВ-а

ШКОДА ФАБИЈА 1,4 Б 2004

РБ.
1
2
3

Назив резервног дела
спона
зглоб полосовине точак
зглоб полуосовине
мењач

Цена

РБ.
1
2
3

4

лежај точка предњи

4

5

лежај точка задњи

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

диск предњи
добош задњи
плочице rap 1
пакнови задњи
сајла ручне
носач мотора
филтер уља
филтер ваздуха
филтер горива
зупчасти каиш
шпанери комплет гар.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

дихтунг главе мотора

17

18

амортизери предњи

18

Назив рез. Дела услуге
замена -спона
замена -зглоб
полосовине точак
замена -зглоб
полуосовине
мењач
замена -лежај точка
предњи
замена- лежај точка
задњи
замена -диск предњи
замена- добош задњи
замена -плочице гар 1
замена- пакнови задњи
замена- сајла ручне
замена -носач мотора
замена -филтер уља
замена -филтер ваздуха
замена- филтер горива
замена -зупчасти каиш
замена- шпанери
комплет гар.
замена -дихтунг главе
мотора
замена -амортизери

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

предњи

19

амортизери задњи

19

20

шоља амортизера

20

21
22
23

сајла квачила

21
22
23

24

пумпа за воду
кугла
виљушка трапа

24

25

вентилатор каиш

25

26

вентили главе мотора

26

Укупно - без ПДВ-а

замена -амортизери
задњи
замена -шоља
амортизера
замена -сет квачила
замена -пумпа за воду

Замена- кугла
замена- виљушка трапа
замена -вентилатор каиш
замена- вентили главе
мотора

Укупно – без ПДВ-а

ЗАСТАВА 10 1,2 Б 2007, ФИАТ ПУНТО 1,2 2013,
РБ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назив резервног дела
свећице
спона
зглоб полуосовине точак
зглоб полуосовине мењач
лежај точак предњи
лежај точак задњи

диск
добош
плочице
вентилатор хладњака
сајла ручне
носач мотора
филтер уља
филтер ваздуха
филтер горива
зупчасти каиш

Цена

РБ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

замена -зглоб
полуосовине точак
замена- зглоб
полуосовине мењач
замена -лежај точак
предњи
замена -лежај точак задњи
замена -диск

замена - добош
замена- плочице

11
12
13
14
15
16

замена- сајле ручне
замена -носач мотора

замена -дихтунг главе
мотора
замена -амортизер
предњи
замена -амортизер
задњи
замена -шоља
амортизера
замена- сајла квачила

17

18

амортизер предњи

18

19

амортизер задњи

19

20

шоља амортизера

20

21
22
23
24

сајла квачила

21
22
23
24

кугла

замена -спона

замена -вентилатор
хладњака

дихтунг главе мотора

пумпа за воду

замена -свећице

10

17

сет квачила

Назив рез. Дела услуге

замена -филтер уља
замена -филтер ваздуха
замена -филтер горива
замена -зупчасти каиш

замена -сет квачила
замена -пумпа за воду
замена- кугла

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

25
26
27
28
29
30
31

25

виљушка трапа
Клипови карикегарнитура
Вентили (усисни –
издувни –
гарнитура)
Лежајеви радилице
(гарнитура)

26
27
28

Дихтунзи - гарнитура

29

ремпнтлетвевплана
Пумпа горива

30
31

Укупно - без ПДВ-а

ФИАТ ПАНДА 1,2 2013
РБ. Назив резервног дела
свећице
1
спона
2
3
4
5

зглоб полуосовине
точак
зглоб полуосовине
мењач
лежај точак предњи

Цена

РБ.
1
2
3
4
5

лежај точак задњи

6

7
8
9

диск

7
8
9

плочице

10

вентилатор хладњака

10

11
12
13

сајла ручне

11
12
13

носач мотора
филтер уља

Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)
Машинска обрада
радилице
(комплет)
Генерална поправка
мотора- рад
Замена летве волана
Чишћење дизни
Укупно - без ПДВ-а

6

добош

замена -виљушка трапа

Назив рез. Дела услуге
замена -свећице
замена -спона
замена -зглоб
полуосовине точак
замена- зглоб
полуосовине мењач
замена -лежај точак
предњи
замена -лежај точак
задњи
замена -диск
замена -добош
замена-плочице
замена -вентилатор
хладњака
замена -сајла ручне
замена -носач мотора
замена -филтер уља

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

14
15
16

филтер ваздуха

14
15
16

замена -филтер ваздуха

17

дихтунг главе мотора

17

18

амортизер предњи

18

19

амортизер задњи

19

20

шоља амортизера

20

21
22
23
24
25

сајла квачила

21
22

замена -дихтунг главе
мотора
замена -амортизер
предњи
замена -амортизер
задњи
замена -шоља
амортизера
замена- сајла квачила

филтер горива
зупчасти каиш

сет квачила

замена -филтер горива
замена -зупчасти каиш

замена -сет квачила

Пумпа за воду

Замена-Пумпа за воду

Кугла

Замена-кугла

Виљушка трапа

Замена-виљушка трапа

26

Клипови карике-гарнитуре

27

Вентили (усисни –
издувни –гарнитуре)
Лежајеви радилице
(гарнитура)
Дихтунзи – гарнитура
Ремонт главе волана

Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)
Машинска обрада
радилице (комплет)
Генерална поправка
мотора
Замена летве волана

Сензор радилице

Замена сензора радилице

Сензор брегосте

Замена сензора брегосте

Компјутер

Замена компјутера

Дихтунзи - гарнитура

Генерална поправка
мотора - рад
Укупно без ПДВ-а

28
29
30
31
32
33
34

Укупно без ПДВ-а

ФИАТ ДУКАТО 2,3 Д 2004 КОМБИ
РБ. Назив резервног дела
1
Спона

Цена

РБ.
1

Назив рез. Дела услуге
Замена-Спона

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

2

Зглоб полуосовине
точак

2

3

Зглоб полуосовине
мењач

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Лежај точка предњи
Лежај точка задњи

4
5

Диск предњи
Добош задњи
плочице
Пакнови задњи

6
7
8

Термостат
Термодавач
Кугла
Виљушка трапа

10
11
12

Сајла ручне кочнице
Носач мотора
Филтер уља
Филтер ваздуха
Филтер горива
Лежајеви радилице
Амортизер задњи

9

13
14
15
16
17
18
19
20

Замена-Зглоб
полуосовине точак
Замена-Зглоб
полуосовине
мењач
Замена-Лежај точка
предњи
Замена-Лежај точка
задњи
Замена-Диск предњи
Замена-Добош задњи
Замена-плочице
Замена-Пакнови
задњи
Замена-Термостат
Замена-Термодавач
Ремонт дизне
Замена-Виљушка
трапа
Замена-Сајла ручне
кочнице
Замена-Носач мотора
Замена-Филтер уља
Замена-Филтер
ваздуха
Замена-Филтер горива
Замена-Лежајеви
радилице
Замена-Амортизер
задњи

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Лежај амортизер

21

Шоља амортизера

22

Дихтунг главе мотора

23

Вентилатпр грејаља
кабина

24

Кугла предњег трапа

25

Виљушка предњег
трапа

26

Клипови карикегарнитура
Вентили (усисни –
издувни –
гарнитура)
Лежајеви радилице
(гарнитура)

27
28

Ремонт летве волана
ПК каиш
Укупно - без ПДВ-а

МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 3,0 Д 1998
РБ. Назив резервног дела
1
Спона
Кардански крст
2

Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)

30

Машинска обрада
радилице
(комплет)
Генерална поправка
мотора - рад

31

Замена летве волана

29

Дихтунзи - гарнитура

Замена-Лежај
амортизер
Замена-Шоља
амортизера
Замена-Дихтунг главе
мотора
Замена-Вентилатор
грејаља
кабина
Замена-Кугла
предњег трапа
Замена-Виљушка
предњег трапа

Укупно - без ПДВ-а

Цена

РБ.
1
2

Назив рез. Дела услуге Норма часова
Замена-Спона
Замена-Кардански
крст

Цена н.ч.

Цена услуге

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Лежај точка предњи
Лежај точка задњи
Диск предњи
Добош задњи

3
4
5
6

Плочице
Пакнови задњи

7

Дизна
Виљушка трапа

9

Сајла ручне
Носач мпотора
Филтер уља
Филтер ваздуха
Филтер горива
Амортизер предњи
Амортзер задњи
Шоља амортизера
Дихтунг главе
Ланац ланчићи сет
Летва волана

8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Замена-Лежај точка
предњи
Замена-Лежај точка
задњи
Замена-Диск предњи
Замена-Добош
задњи
Замена-Плочице
Замена-Пакнови
задњи
Замена-Дизна
Замена-Виљушка
трапа
Замена-Сајла ручне
Замена-Носач мотора
Замена-Филтер уља
Замена-Филтер
ваздуха
Замена-Филтер
горива
Замена-Амортизер
предњи
Замена-Амортзер
задњи
Замена-Шоља
амортизера
Замена-Дихтунг главе
Замена-Ланац
ланчићи сет
Замена-Летва волана

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Хладњак грејања
кабине
Кугла
Термостат
Сет квачила
Шпанери комплет
Водена пумпа

22
23
24
25
26
27

Клипови карикегарнитура
Вентили (усисни –
издувни –
гарнитура)
Лежајеви радилице
(гарнитура)

28

Дихтунзи - гарнитура

31

Укупно - без ПДВ-а

29
30

Замена-Хладњак
грејања кабине
Замена-Кугла
Замена-Термостат
Замена-Сет квачила
Замена-Шпанери
комплет
Замена-Водена пумпа
Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)
Машинска обрада
радилице
(комплет)
Гнерална поправка
мотора - рад
Укупно - без ПДВ-а

ЦИТРОЕН ЏАМПЕР 2,2 Д 2002, 2006 КОМБИ
РБ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив резервног дела
сопна
Зглоб полуосовине
точак
Лежај точка предњи
Лежај точка задњи

Цена

РБ.
1
2
3
4

Диск предњи
Добош задњи
Плочице
Пакнови задњи

5
6
7

ПК каиш
Виљушка трапа

9

Сајла ручне
Носач мотора
Филтер уља
Филтер ваздуха
Филтер горива
Амортизер задњи
Лежај амортизера
Дихтунг главе

8

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив рез. Дела услуге Норма часова
Замена-сопна
Замена-Зглоб
полупсовине точак
Замена-Лежај точка
предњи
Замена-Лежај точка
задњи
Замена-Диск предњи
Замена-Добош задњи
Замена-Плочице
Замена-Пакнови
задњи
Ремонт-Дизне
Замена-Виљушка
трапа
Замена-Сајла ручне
Замена-Носач мотора
Замена-Филтер уља
Замена-Филтер
ваздуха
Филтер горива
Замена-Амортизер
задњи
Замена-Лежај
амортизера
Замена-Дихтунг главе

Цена н.ч.

Цена услуге

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Кугла предњи точак

19

термостат
Сет квачила
Шпанери комплет сет

20
21

Зупчасти каиш
Водена пумпа

23
24

22

Клипови карикегарнитура
Вентили (усисни –
издувни –
гарнитура)
Лежајеви радилице
(гарнитура)

25
26
27

Замена-Кугла предњи
точак
Замена-термостат
Замена-Сет квачила
Замена-Шпанери
комплет сет
Замена-Зупчасти каиш
Замена-Водена пумпа
Машинска обрада главе
(комплет)
Машинска обрада блока
(комплет)
Машинска обрада
радилице
(комплет)
Герална поправка
мотора- рад

28

Дихтунзи - гарнитура

28

29

Ремoнт летве волана
Укупно - без ПДВ-а

29

Замена летве волана
Укупно - без ПДВ-а

РБ.
1

3

Назив рез. Дела услуге
Замена-спона
Замена- Зглоб
полуосовине точак
Замена- Зглоб
полуосовине мењач

4

Замена- Лежај точка

ОПЕЛ ВИВАРО 2,0 2010.ГОД.
РБ. Назив резервног дела
1
спона
Зглоб полуосовине
2
точак
3
4

Зглоб полуосовине
мењач
Лежај точка предњи

Цена

2

Норма часова

Цена н.ч.

Цена услуге

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Лежај точка задњи
Диск предњи
Диск задњи
Плочице предње
Плочице задње

5
6
7
8
9

Дизна
Виљушка трапа

10

Сајла ручне
Носач мотора
Филтер уља
Филтер ваздуха

12
13
14

Филтер горива
Филтер климе

16

Дихтунг главе мотора
термостат
Сет квачила
Пк каиш
Водена пумпа
Крај споне

11

15

17
18
19
20
21
22
23

предњи
Замена-Лежај тпчка
задои
Замена-Диск предњи
Замена-Диск задњи
Замена- Плочице
предње
Замена- Плочице
задње
Ремонт- Дизне
Замена-Виљушка
трапа
Замена-Сајла ручне
Замена-Носач мотора
Замена-Филтер уља
Замена-Филтер
ваздуха
Замена-Филтер горива
Замена-филтера
климе
Замена-Дихтунг главе
мотора
Замена-термостат
Замена-Сет квачила
Замена пк каиш
Замена водене пумпе
Замена краја споне

Укупно - без ПДВ-а

Укупно - без ПДВ-а

РБ.
ЈУГО
Назив резервног дела
55
1,1
1
Спона
Зглоб полуосовине
2
точка
Зглоб полуосовине
3
мењач
Лежај точка предњи
4

Цена

РБ.
1

Назив рез. Дела услуге Норма часова

Замена-Спона
Замена-Зглоб
2
полуосовине точка
Замена-Зглоб
3
полуосовине мењач
Замена-Лежај точка
4
предњи
Лежај точка задњи
Замена-Лежај точка
5
5
задњи
6
6
Диск предњи
Замена-Диск предњи
7
7
Добош задњи
Замена-Добош задњи
8
8
Филтер уља
Замена-Филтер уља
Филтер ваздуха
Замена-Филтер
9
9
ваздуха
Филтер горива
Замена-Филтер
10
10
горива
Амортизер предњи
Замена-Амортизер
11
11
предњи
Амортизер задњи
Замена-Амортизер
12
12
задњи
13
13
Сајле ручне
Замена-Сајле ручне
14
14
Летва волана
Замена-Летва волана
Лежај амортизера
Замена-Лежај
15
15
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.У-03/16
амортизера 42/ 50

Цена н.ч.

Цена услуге

16
17
18
19
20

Шоља амортизера

16

Оселирајуће раме

17

Баланс штангла

18
19

Носач мотора
Ауспух комплет

20

Укупно - без ПДВ-а

Замена-Шоља
амортизера
Замена-осцелирајућег
рамена
Замена-баланс
штангле
Замена-Носач мотора
Замена-Ауспух
комплет
Укупно - без ПДВ-а

Дачија 1.2Б
РБ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назив резервног
дела
Спона
Зглоб полуосовине
предњи
Зглоб полуосовине
задњи
Лежај точка предњи
Лежај точка задњи
Диск предњи
плочице
Виљушка трапа
Носач мотора
Сајла ручна

Цена

РБ.

Назив рез. Дела услуге

1

Замена - Спона
Замена - Зглоб
полуосовине предњи
Замена - Зглоб
полуосовине задњи
Замена -Лежај точка
предњи
Замена -Лежај точка задњи
Замена -Диск предњи
Замена -плочице
Замена -Виљушка трапа
Замена -Носач мотора
Замена -Сајла ручна

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Норма
часова

Цена н.ч.

Цена услуге

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Добош задњи
Филтер уља
Филтер ваздуха
Филтер горива
Летва волана
Амортизер предњи

11
12
13
14
15

Амортизер задњи
ПК каиш
Сајла ручне
лежај амортизера
Шоља амортизера
Укупно - без ПДВ-а

17
18
19
20
21
22

ШКОДА ФАБИЈА 1,9 сди
Назив резервног
РБ.
дела
1
Спона
Зглоб полуосовине
2
точка
Зглоб полуосовине
3
мењач
Лежај точка
4
предњи
Лежај точка задњи
5

16

Цена

РБ.
1
2
3
4
5

Замена -Добош задњи
Замена -Филтер уља
Замена -Филтер ваздуха
Замена -Филтер горива
Замена -Летва волана
Замена -Амортизер
предњи
Замена -Амортизер задњи
Замена -ПК каиш
Замена -Сајла ручне
Замена -лежај амортизера
Замена -Шоља амортизера
Укупно - без ПДВ-а

Назив рез. Дела
Норма часова
услуге
Замена -Спона
Замена -Зглоб
полуосовине точка
Замена -Зглоб
полуосовине мењач
Замена -Лежај точка
предњи
Замена -Лежај точка
задњи
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Цена н.ч.

Цена услуге

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Диск предњи
Добош задњи
плочице
пакнови
Виљушка трапа

6
7
8
9
10

Сајла ручне
Носач мотора

11

Филтер уља
Филтер ваздуха

13

Филтер горива
Дихтунг главе
мотора
Летва волана
(ремонт)
ПК каиш
Дизна ремонт
Амортизер предњи
Амортизер задњи
Шоља амортизера

12

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Замена -Диск
предњи
Замена -Добош
задњи
Замена -плочице
Замена -пакнови
Замена -Виљушка
трапа
Замена -Сајла ручне
Замена -Носач
мотора
Замена -Филтер уља
Замена -Филтер
ваздуха
Замена -Филтер
горива
Замена -Дихтунг
главе мотора
Замена –Летва
волана
Замена -ПК каиш
Замена -Дизна
ремонт
Замена - Амортизер
предњи
Замена -Амортизер
задњи
Замена - Шоља
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23
24
25
26
27
28

Пумпа за воду
Кугла
Клипови – карике
(гарнитура)
Лежајеви –
радилице
(гарнитура)
Вентил усис-издув
(гарнитура)
Дихтунзи
(гарнитура)
Укупно без ПДВ-а

23
24
25
26
27
28

амортизера
Замена - Пумпа за
воду
Замена - Кугла
Замена - Клипови –
карике
Замена - Лежајеви –
радилице
Замена - Вентил
усис-издув
Дијагностика квара
Укупно без ПДВ-а
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Потрошни материјал
Ред.бр.

Назив

цена

материјала
1

Акумулатор 12 v 45а

2

Акумулатор 12 v 55 а

3

Акумулатор 12 v 97 а

4

Моторно уље полусинтетичко 10/40л

5

Моторно уље sea 30л

6
7

Моторно уље 20/60 л
Уље кочионо К-3, K-4 1л

8

Мењачко уље Матик 3

9

Мењачко уље sea 90

10
11
12

Сијалица Н4
Сијалица Н7
Сијалица Н1

13

Спољна гума 165/70/14

14

Спољна гума 165/80/13

15

Спољна гума 185/60/14

16

Спољна гума 165/70/13

17

Спољна гума 155/70/13 с
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18

Спољна гума 205/65/16 с

19

Спољна гума 205/70/15 с

20

Спољна гума 195/70/15 с

21
22
23
24
25
26

Осигурачи – гарнитура убодни
Антифриз 100%
Сијалица 12 v - 3w
сијалица 12v- 5w
сијалица 12 v - 10 w
сијалица 12 v - 5w дупло стакло

Укупно:
Укупнo:

_без ПДВ-а
са ПДВ-ом
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Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив
Замена акумулатора путнички услуге
ауто
Замена акумулатора комби
Замена уља комби мотор
Замена уља путнички ауто мотор
Замена уља у мењачу путнички ауто
Замена уља у мењачу комби
Замена сијалица фар путнички ауто
Замена сијалица фар комби
Замена сијалица штоп светло
Замена сијалица позиција
Замена антифриза

Укупно:

_без ПДВ-а

Укупно

са ПДВ-ом
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Цена н.ч.

Цена услуге

УСЛУГА ШЛЕП СЛУЖБЕ
Ред.бр.
1
2

Опис

Цена по км без
ПДВ-а

Цена по км са
ПДВ-ом

Шлеп комби возила по километрима
Шлеп путничког возила километрима
УКУПНО

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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