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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Адреса:
Београд, Немањина 22-26
Интернет страница: www.mpn.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, а
на основу чл. 39. и 61. Закона и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број МВ/У/05/16 је набавка услуга – редовни и ванредни
сервис возила.
Назив и ознака из ОРН: 50112200 – услуге одржавања аутомобила.
4. Партије
Набавка је обликована у 2 (две) партије, и то:
Партија 1 - Услуге редовног и ванредног сервиса возила из програма марке
Мазда (Mazda), са уградњом оригиналних резервних делова на
возилу сертификованих од стране произвођача возила.
Партија 2 - Услуге редовног и ванредног сервиса возила марке Дачиа Дастер
(Dacia Duster), са уградњом оригиналних резервних делова на
возилу сертификованих од стране произвођача возила.
Свака партија се уговара засебно.
Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да
наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку, на одређену партију или на више
партија. У случају да Понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуђачи попуњавају само
обрасце који се односе на партију за коју подносе понуду.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Услуга – редовни и ванредни сервис возила подразумева следеће:




редовно сервисирање које подразумева пружање сервисних услуга према
препоруци произвођача возила у сервисној књижици на одређени број
километара, односно на одређени временски период;
ванредно одржавање које се врши по налогу Наручиоца и обухвата отклањање
уоченог недостатка на возилу и његово стављање у редовну функцију;
замену резервних делова.

Предвиђене врсте радова које обухватају ове услуге су:





аутомеханичарске услуге;
аутоелектричарске услуге;
аутолимаркске услуге;
аутолакирерске услуге.

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА ВОЗИЛА ИЗ
ПРОГРАМА МАРКЕ МАЗДА (MAZDA)
Понуђач мора бити овлашћен од произвођача возила марке Мазда (Mazda) за
вршење услуга сервисирања или од другог правног лица овлашћеног од стране
произвођача возила за сервисирање возила на територији Републике Србије.
Понуђач је дужан да поступа према нормативима произвођача приликом пружања
предметне услуге. У случају да извршени радови нису саставни део норматива, Понуђач
је у обавези да достави норматив извршених радова оверен од стране Понуђача.
Понуђач прихвата обавезу да аутомобил прими на рад (сервисирање) одмах по
пријави квара, а најкасније у року од 60 минута од пријаве квара. Понуђач је дужан да
истог дана по преузимању возила изврши дијагностику квара, а да поправку изврши у
што краћем року у складу са нормативом произвођача за ту поправку.
Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила, а најкасније у року од 60 минута од пријема.
Поправка тежих кварова на аутомобилу се договара са Наручиоцем, а у зависности
од тежине квара и обима рада.
Уколико је потребно уградити резервни део који није достављен у ценовнику
резервних делова, Наручилац о томе мора бити обавештен у року од 24 часа и мора дати
своју сагласност за уградњу таквог резервног дела.
Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 6 дана у недељи, у радно
време.
Гаранција на квалитет извршених услуга мора бити најмање 24 месеца, без обзира
на број пређених километара. Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне резервне
делове да произвођачку гаранцију.
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/2005).
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Када се ради о замењеним деловима на предметним добрима, деловима који нису
функционални, односно нису за употребу, Понуђач је дужан да након прибављене
писмене сагласности представника Наручиоца о свом трошку поступа у складу са
Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" број 36/2009 и број 88/2010) и
важећим подзаконским актима.
Наручилац и Понуђач ће потписивањем рачуна, односно радног налога Понуђача,
констатовати извршење услуга и уграђених оригиналних резервних делова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга и уграђених оригиналних резервних делова, Понуђач је дужан да недостатке
отклони у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да
уграђени оригинални резервни део замени новим, у супротном Наручилац је овлашћен
да реализује средство финансијског обезбеђења и то у износу двоструко већем од износа
фактурисаног за предметне услуге, резервне делове и потрошни материјал.
Спецификација возила на којима се врше предметне услуге:
Тип возила
MAZDA 3 TIP BL DIZEL

Година производње
2014

Количина
5

ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА ВОЗИЛА МАРКЕ
ДАЧИА ДАСТЕР (DACIA DUSTER)
Понуђач мора бити овлашћен од произвођача возила марке Дачиа (Dacia) за
вршење услуга сервисирања или од другог правног лица овлашћеног од стране
произвођача возила за сервисирање возила на територији Републике Србије.
Модел аутомобила којим располаже Министарство и који је предмет ове партије
је возило Дачиа Дастер (Dacia Duster).
Понуђач је дужан да поступа према нормативима произвођача приликом пружања
предметне услуге. У случају да извршени радови нису саставни део норматива, Понуђач
је у обавези да достави норматив извршених радова оверен од стране Понуђача.
Понуђач прихвата обавезу да аутомобил прими на рад (сервисирање) одмах по
пријави квара, а најкасније у року од 60 минута од пријаве квара. Понуђач је дужан да
истог дана по преузимању возила изврши дијагностику квара, а да поправку изврши у
што краћем року у складу са нормативом произвођача за ту поправку.
Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила, а најкасније у року од 60 минута од пријема.
Поправка тежих кварова на аутомобилу се договара са Наручиоцем, а у зависности
од тежине квара и обима рада.
Уколико је потребно уградити резервни део који није достављен у ценовнику
резервних делова, Наручилац о томе мора бити обавештен у року од 24 часа и мора дати
своју сагласност за уградњу таквог резервног дела.
Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 6 дана у недељи, у радно
време.
Гаранција на квалитет извршених услуга мора бити најмање 24 месеца, без обзира
на број пређених километара. Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне резервне
делове да произвођачку гаранцију.
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/2005).
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Када се ради о замењеним деловима на предметним добрима, деловима који нису
функционални, односно нису за употребу, Понуђач је дужан да након прибављене
писмене сагласности представника Наручиоца о свом трошку поступа у складу са
Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" број 36/2009 и број 88/2010) и
важећим подзаконским актима.
Наручилац и Понуђач ће потписивањем рачуна, односно радног налога Понуђача,
констатовати извршење услуга и уграђених оригиналних резервних делова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга и уграђених оригиналних резервних делова, Понуђач је дужан да недостатке
отклони у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да
уграђени оригинални резервни део замени новим, у супротном Наручилац је овлашћен
да реализује средство финансијског обезбеђења и то у износу двоструко већем од износа
фактурисаног за предметне услуге, резервне делове и потрошни материјал.
Спецификација возила на коме се врше предметне услуге:
Тип возила
DACIA DUSTER AMBIANCE 1.5 DCI 110

Датум:

Година производње
2015

М.П.

Количина
1

Потпис понуђача
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И ЧЛ.
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

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) ЗЈН);

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) ЗЈН);

4

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 (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 2. у
поглављу VI ове конкурсне
документације), којом
понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.
ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1.
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)
Да поседује сервисни простор на територији града Београда, удаљен највише 10
километара од зграде Министарства у Неманјиној улици, број 22-26, који мора бити
оспособљен за све врсте радова на моторним возилима, у својини или по основу уговора
о закупу;
Доказ:

Копија власничког листа, уговора о купопродаји, уговора о
закупу или другог одговарајућег доказа.

2)
Да располаже најмање једним услужним шлеп возилом за транспорт неисправних
возила, у својини, по основу лизинга или уговора о закупу;

Доказ:

Копија саобраћајне дозволе или уговора о изнајмљивању
возила за транспорт неисправних возила са копијом
саобраћајне дозволе.

3) Да располаже довољним техничким капацитетом, и то:




да је оспособљен за све врсте радова на моторним возилима;
да поседује минимално 3 дизалице;
да поседује апарат за реглажу (центрирање) трапа.

Доказ:

Поседовање дизалица и апарата за реглажу трапа доказује
се достављањем копије Извода из пописне листе која мора да
садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова
пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани
технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери
печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване
техничке капацитете. За опрему (техничке капацитете) купљену
у 2015. години доставља се фотокопија фактуре (са јасно
назначеним позицијама захтеваних техничких капацитета).

4) Да раполаже неопходним пословним капацитетом - да је овлашћени сервисер
возила марке Мазда (Mazda);

Доказ:

Копија овлашћења од произвођача возила Мазда (Mazda) за
вршење услуга сервисирања или од другог правног лица
овлашћеног од стране произвођача возила за сервисирање
возила на територији Србије.
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5) Да раполаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има најмање 3
запослених, и то:



2 аутомеханичара,
1 аутоелектричара.
Копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
кога се види да је запослени пријављен на пензијско осигурање
(за сваког запосленог појединачно) , и копија уговора о радном
ангажовању на траженим пословима.

Доказ:

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, Понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
Понуђач доказује достављањем неопходних докумената која су предвиђена конкурсном
документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3. у
поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Обрасци 1. и 2. у поглављу VI ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Датум

М.П.

Потпис понуђача
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума "економски
најповољнија понуда".
Оцењивање и рангирање достављених понуда извршиће се посебно по партијама.
ЗА ПАРТИЈУ 1:
Редни
број:

1)

Број
пондера
(бодова)

ОПИС

1.

ЦЕНА УСЛУГА

80

2.

ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ
ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

15

3.

ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНИХ ВОЗИЛА

5

УКУПНО ПОНДЕРА (БОДОВА):

100

1. ЦЕНА УСЛУГА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са
понуђеним ценама осталих Понуђача.
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број бодова, тј. 80 бодова.
Број бодова за понуђене цене осталих Понуђача израчунава се на следећи начин:
Најнижа понуђена цена x максимални број пондера (80)
Понуђена цена из понуде која се рангира
2. ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОРИГИНАЛНИХ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Под попустом на цену сертификованих оригиналних резервних делова и
потрошног материјала Наручилац подразумева процентуални попуст на комерцијалне
цене резервних делова.
Највећи број бодова, тј. 15 бодова ће добити Понуђач који понуди највећи
процентуални попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и
потрошног материјала.
Сви понуђачи који понуде исти процентулани попуст за који се утврди да је
највећи добиће максималан предвиђени број бодова.
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Број бодова осталих Понуђача израчунава се на следећи начин:
Понуђени попуст из понуде која се рангира x максимални број пондера (15)
Највећи понуђени попуст
3. ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНИХ ВОЗИЛА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са
понуђеним ценама осталих Понуђача.
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број бодова, тј. 5 бодова.
Број бодова за понуђене цене осталих Понуђача израчунава се на следећи начин:
Најнижа понуђена цена x максимални број пондера (5)
Понуђена цена из понуде која се рангира
У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне понуде
остваре једнак број пондера Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног
Понуђача који има већи број пондера на основу елемента критеријума цена.
ЗА ПАРТИЈУ 2:
Број
пондера
(бодова)

Редни
број:

2)

1.

ЦЕНА УСЛУГА

80

2.

ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ
ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

20

ОПИС

УКУПНО ПОНДЕРА (БОДОВА):

100

1. ЦЕНА УСЛУГА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са
понуђеним ценама осталих Понуђача.
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број бодова, тј. 80 бодова.
Број бодова за понуђене цене осталих Понуђача израчунава се на следећи начин:
Најнижа понуђена цена x максимални број пондера (80)
Понуђена цена из понуде која се рангира

Конкурсна документација у поступку јавне набавке услуга – редовни и ванредни сервис возила,
редни број МВ/У/05/16
страна 11 од 39

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

2. ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОРИГИНАЛНИХ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Под попустом на цену сертификованих оригиналних резервних делова и
потрошног материјала Наручилац подразумева процентуални попуст на комерцијалне
цене резервних делова.
Највећи број бодова, тј. 20 бодова ће добити Понуђач који понуди највећи
процентуални попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и
потрошног материјала.
Сви понуђачи који понуде исти процентулани попуст за који се утврди да је
највећи добиће максималан предвиђени број бодова.
Број бодова осталих Понуђача израчунава се на следећи начин:
Понуђени попуст из понуде која се рангира x максимални број пондера (20)
Највећи понуђени попуст
У случају да после оцењивања понуда две исправне и самосталне понуде
остваре једнак број пондера Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног
Понуђача који има већи број пондера на основу елемента критеријума цена.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. ЗЈН (Образац 2);
3) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. ЗЈН (Образац 3);
4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 4);
5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5).
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге – редовни
и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16, наручиоца Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
Понуда се подноси (заокружити):
1) ЗА ПАРТИЈУ 1. - Услуге редовног и ванредног сервиса возила из програма
марке Мазда (Mazda), са уградњом оригиналних резервних делова на возилу
сертификованих од стране произвођача возила.
2) ЗА ПАРТИЈУ 2. - Услуге редовног и ванредног сервиса возила марке Дачиа
Дастер (Dacia Duster), са уградњом оригиналних резервних делова на возилу
сертификованих од стране произвођача возила.
Напомена: заокружити број партије за коју се подноси понуда

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке услуга – редовни и ванредни сервис возила,
редни број МВ/У/05/16
страна 15 од 39

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

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 УСЛУГЕ – РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ СЕРВИС
ВОЗИЛА
Предмет јавне набавке су услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број
МВ/У/05/16.
ПАРТИЈА 1 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА ВОЗИЛА ИЗ
ПРОГРАМА МАРКЕ МАЗДА (MAZDA), СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ВОЗИЛУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА.
5.1. Понуђена цена
Услуга сервисирања са уградњом резервних делова подразумева редовно
сервисирање, по пријави квара и дијагностику у сервису за возила као и излазак
сервисера на терен у случају квара на возилу:
ЦЕНА УСЛУГА
Цена по норма часу за све врсте
поправки без ПДВ-а (у РСД)
5.2. Попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног
материјала (под попустом се подразумева процентуални попуст на комерцијалне
цене резервних делова) износи _____________% (уписати износ у процентима).
5.3. Цена за услуге транспорта (шлеповања) неисправног возила по километру (ван
радијуса од 10 км) износи _____________ динара. (Наведена цена не сме бити виша
од цене АМС-а, у оба смера).
5.4. Рок и начин плаћања: рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема
рачуна за извршене услуге у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије"
119/12 и 68/15).
5.5. Рок важења понуде је ______________ дана од дана отварања понуда (не краћи од
60 дана).

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________________
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ПАРТИЈА 2 - УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА ВОЗИЛА МАРКЕ
ДАЧИА ДАСТЕР (DACIA DUSTER), СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НА ВОЗИЛУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА.
5.1. Понуђена цена
Услуга сервисирања са уградњом резервних делова подразумева редовно
сервисирање, по пријави квара и дијагностику у сервису за возила као и излазак
сервисера на терен у случају квара на возилу:
ЦЕНА УСЛУГА
Цена по норма часу за све врсте
поправки без ПДВ-а (у РСД)
5.2. Попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног
материјала (под попустом се подразумева процентуални попуст на комерцијалне
цене резервних делова) износи _____________% (уписати износ у процентима).
5.3. Рок и начин плаћања: рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема
рачуна за извршене услуге у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије"
119/12 и 68/15).
5.4. Рок важења понуде је ______________ дана од дана отварања понуда (не краћи од
60 дана).

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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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке
услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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 за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне
набавке услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16, испуњава
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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 за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум

М.П.

Потпис понуђача

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

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС
ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН понуђач ________________________________________ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број
МВ/У/05/16, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће
бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи
за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке
- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице
понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора.
- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају
бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу извођача или учесника у заједничкој понуди.

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1.
Република
Србија
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ
И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, са седиштем у Београду, улица Немањина 22-26,
матични број: 17329235, ПИБ 102199748 (у даљем тексту: Наручилац), коjе заступа
министар Младен Шарчевић, и
_____________________________________,
из
__________________________________, улица ________________, број ______,
матични број ______________________, ПИБ ___________________ (у даљем тексту:
Извршилац), кога заступа директор ______________________
и са Понуђачима из групе Понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
(ако Понуђач учествује у групи Понуђача прецртати са подизвођачима/подизвршиоцима,
а ако наступа са подизвођачима прецртати са Понуђачима из групе Понуђача и
попунити податке).
закључили су: _____________ 2016. године
УГОВОР О
ПРУЖАЊУ УСЛУГА РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА
ВОЗИЛА ИЗ ПРОГРАМА МАРКЕ МАЗДА (MAZDA)
Уговорне стране констатују:
-

Да је Наручилац, на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", брoj 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), а
на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16;

-

Да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1 - Услуге
редовног и ванредног сервиса возила из програма марке Мазда (Mazda), са
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уградњом оригиналних резервних делова на возилу сертификованих од стране
произвођача возила, и Партија 2 - Услуге редовног и ванредног сервиса возила
марке Дачиа Дастер (Dacia Duster), са уградњом оригиналних резервних делова на
возилу сертификованих од стране произвођача возила;
-

Да је Извршилац у својству Понуђача доставио понуду за Партију 1 број
__________________ од ____________ 2016. године (у даљем тексту: Понуду),
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и
саставни је део овог уговора.

-

Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона донео Одлуку о додели
уговора број: _____________________ од __________ 2016. године.

Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга редовног и ванредног сервиса возила из
програма марке Мазда (Mazda) са уградњом оригиналних резервних делова на возилу
сертификованих од стране произвођача возила, за потребе Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, у свему према Понуди и Врсти, техничким карактеристикама,
квалитету, количини и опису услуге која је предмет јавне набавке, а које су у прилогу и
чине саставни део овог уговора.
(Извршилац наступа са подизвођачем __________________________________, ул
______________________________ из __________________________, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________)
Члан 2.
Извршилац се обавезује да извршава уговорене услуге по цени норма часа од
_______________ динара, без ПДВ-а. У цену услуга су урачунате све врсте поправки и
услуга уградње резервних делова.
Извршилац се обавезује да извршава уговорене услуге транспорта (шлеповања)
неисправних возила по цени од ______________ по километру (ван радијуса од 10 км).
Цена резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца.
Извршилац је обавезан да најкасније до момента закључења овог уговора
Наручиоцу достави важећи ценовник резервних делова и потрошног материјала у
електронској форми или одштампан на папиру, оверен печатом и потписом.
Уколико је потребно уградити резервни део који није достављен у ценовнику
резервних делова, Наручилац о томе мора бити обавештен у року од 24 часа и мора дати
своју сагласност за уградњу таквог резервног дела.
При достављању фактуре за такву услугу, неопходно је приложити додатни извод
из ценовника резервних делова.
Процентуални износ попуста на цену сертификованих оригиналних резервних
делова и потрошног материјала достављених у ценовнику резервних делова и потрошног
материјала Извршиоца износи ______%.
Попуст ће се обрачунавати на све резервне делове и потрошни материјал за све
време трајања уговора у односу на комерцијалне цене резервних делова, сертификоване
од стране произвођача возила.
Члан 3.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
Извршиоца
број
___________________________, код _______________________ банке (попуњава
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Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ
ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између чланова групе Понуђача
предвиђено да се плаћање врши на више различитих рачуна).
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема рачуна Извршиоца.
У прилогу рачуна који доставља Извршилац за извршене услуге мора се налазити
радни налог потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца чиме ће се констатовати
извршене услуге, а све према норма часу из овог уговора.
Члан 4.
Извршилац је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове,
сертификоване од стране произвођача возила.
Члан 5.
Извршилац је у тренутку закључења овог уговора, као средство финансијског
обезбеђења доставио:
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла потписану од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету ("Службени лист СРЈ" бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 43/2004,
62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
("Службени гласник РС" бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 3 дана
дужи од истека рока важности уговора;
- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВа, без сагласности Извршиоца може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором
преузетих обавеза;
- потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев
Извршиоца.
Члан 6.
Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза из члана 1. уговора, и то у износу двоструко већем од
износа фактурисаног за предметне услуге, резервне делове и потрошни материјал.
Члан 7.
Извршилац је дужан да поступа према нормативима произвођача приликом
пружања предметне услуге.
Члан 8.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила, а најкасније у року од 60 минута од пријема.
Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила.
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Поправка тежих кварова на аутомобилу се договара са Наручиоцем, а у
зависности од тежине квара и обима рада.
Извршилац је дужан да обезбеди расположивост сервиса 6 дана у недељи, у радно
време Наручиоца.
Члан 9.
Гаранција на квалитет извршених услуга је __________ (минимум 24) месеци, без
обзира на број пређених километара.
Извршилац је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку
гаранцију.
Члан 10.
Извршилац је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог уговора,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/2005 и 91/15).
Члан 11.
Уколико је на возилу потребно извршити одређену услугу која се не налази у
опису услуга које врши Извршилац, извршење те услуге Извршилац може поверити
другом правном или физичком лицу уз сагласност Наручиоца.
Извршилац може поверити другом правном или физичком лицу извршење услуге
и у ситуацији када је то економичније за Извршиоца и Наручиоца уз сагласност
Наручиоца.
Плаћање ових услуга ће се извршити у року од 45 дана од дана достављања
фактуре Извршиоца у чијем прилогу се мора налазити и фотокопија фактуре правног или
физичког лица коме је поверено извршење услуге.
Уколико Извршилац, без сагласности Наручиоца, повери другом правном или
физичком лицу извршење услуга из претходног става, трошкови извршења ових услуга
падају на терет Извршиоца.
Члан 12.
Извршилац је дужан да у погледу замењених делова на добрима која су предмет
сервисирања, делова који нису функционални, односно нису за употребу, о свом трошку
поступи у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и важећим подзаконским актима, али само након добијене писмене
сагласности представника Наручиоца.
Члан 13.
Наручилац и Извршилац ће потписивањем рачуна, односно радног налога
Извршиоца, констатовати извршење услуга и уграђених оригиналних резервних делова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга и уграђених оригиналних резервних делова, Извршилац је дужан да недостатке
отклони у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да
уграђени оригинални резервни део замени новим, у супротном Наручилац је овлашћен
да реализује средство финансијског обезбеђења и то у износу двоструко већем од износа
фактурисаног за предметне услуге, резервне делове и потрошни материјал.
Члан 14.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
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поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о пружању услуга и да је
документује на прописани начин.
Члан 15.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Драган Видојевић, Руководилац Групе за одржавање возила и послове возача и курира.
Члан 16.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 18.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од 12 месеци од дана
потписивања.
Утрошком средстава Наручиоца за услуге по овом уговору, у износу од
___________ динара (попуњава Наручилац) пре истека рока из става 1.овога члана, овај
уговор престаје да важи, о чему Наручиоц писмено обавештава Извршиоца.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВРШИОЦА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

_____________________________
Младен Шарчевић
МИНИСТАР

______________________________
ДИРЕКТОР
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2.
Напомена:
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице
оинуђача потписује и оверава печатом модел уговора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У
случају закључења уговора са Понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају
бити наведени у уговору.

Република
Србија
МИНИСТАРСТВО
ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ
И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, са седиштем у Београду, улица Немањина 22-26,
матични број: 17329235, ПИБ 102199748 (у даљем тексту: Наручилац), коjе заступа
министар Младен Шарчевић, и
_____________________________________,
из
__________________________________, улица ________________, број ______,
матични број ______________________, ПИБ ___________________ (у даљем тексту:
Извршилац), кога заступа директор ______________________
и са Понуђачима из групе Понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
(ако Понуђач учествује у групи Понуђача прецртати са подизвођачима/подизвршиоцима,
а ако наступа са подизвођачима прецртати са Понуђачима из групе Понуђача и
попунити податке).
закључили су: _____________ 2016. године
УГОВОР О
ПРУЖАЊУ УСЛУГА РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ СЕРВИСА ВОЗИЛА МАРКЕ
ДАЧИА ДАСТЕР (DACIA DUSTER)
Уговорне стране констатују:
-

Да је Наручилац, на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", брoj 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), а
на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуге - редовни и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16;

-

Да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1 – Услуге
редовног и ванредног сервиса возила из програма марке Мазда (Mazda), са
уградњом оригиналних резервних делова на возилу сертификованих од стране
произвођача возила, и Партија 2 - Услуге редовног и ванредног сервиса возила
марке Дачиа Дастер (Dacia Duster), са уградњом оригиналних резервних делова на
возилу сертификованих од стране произвођача возила;
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-

Да је Извршилац у својству Понуђача доставио понуду за Партију 2 број
__________________ од ____________ 2016. године (у даљем тексту: Понуду),
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и
саставни је део овог уговора.

-

Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона донео Одлуку о додели
уговора број: _____________________ од __________ 2016. године.

Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга редовног и ванредног сервиса возила из
програма марке Дачиа (Dacia), модел Дачиа Дастер (Dacia Duster), са уградњом
оригиналних резервних делова на возилу сертификованих од стране произвођача возила,
за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у свему према Понуди
и Врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини и опису услуге која је
предмет јавне набавке, а које су у прилогу и чине саставни део овог уговора.
(Извршилац наступа са подизвођачем __________________________________, ул
______________________________ из __________________________, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________)
Члан 2.
Извршилац се обавезује да извршава уговорене услуге по цени норма часа од
_______________ динара, без ПДВ-а. У цену услуга су урачунате све врсте поправки и
услуга уградње резервних делова.
Цена резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца.
Извршилац је обавезан да најкасније до момента закључења овог уговора
Наручиоцу достави важећи ценовник резервних делова и потрошног материјала у
електронској форми или одштампан на папиру, оверен печатом и потписом.
Уколико је потребно уградити резервни део који није достављен у ценовнику
резервних делова, Наручилац о томе мора бити обавештен у року од 24 часа и мора дати
своју сагласност за уградњу таквог резервног дела.
При достављању фактуре за такву услугу, неопходно је приложити додатни извод
из ценовника резервних делова.
Процентуални износ попуста на цену сертификованих оригиналних резервних
делова и потрошног материјала достављених у ценовнику резервних делова и потрошног
материјала Извршиоца износи ______%.
Попуст ће се обрачунавати на све резервне делове и потрошни материјал за све
време трајања уговора у односу на комерцијалне цене резервних делова, сертификоване
од стране произвођача возила.
Члан 3.
Плаћање
се
врши
уплатом
на
рачун
Извршиоца
број
___________________________, код _______________________ банке (попуњава
Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ
ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између чланова групе Понуђача
предвиђено да се плаћање врши на више различитих рачуна).
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема рачуна Извршиоца.
У прилогу рачуна који доставља Извршилац за извршене услуге мора се налазити
радни налог потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца чиме ће се констатовати
извршене услуге, а све према норма часу из овог уговора.
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Члан 4.
Извршилац је дужан да за сваки тип возила уграђује оригиналне резервне делове,
сертификоване од стране произвођача возила.
Члан 5.
Извршилац је дужан да поступа према нормативима произвођача приликом
пружања предметне услуге.
Члан 6.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила, а најкасније у року од 60 минута од пријема.
Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора
извршити одмах по пријему аутомобила.
Поправка тежих кварова на аутомобилу се договара са Наручиоцем, а у
зависности од тежине квара и обима рада.
Извршилац је дужан да обезбеди расположивост сервиса 6 дана у недељи, у радно
време Наручиоца.
Члан 7.
Гаранција на квалитет извршених услуга је _________ (минимум 24) месеци, без
обзира на број пређених километара.
Извршилац је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да произвођачку
гаранцију.
Члан 8.
Извршилац је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог уговора,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/2005 и 91/15).
Члан 9.
Уколико је на возилу потребно извршити одређену услугу која се не налази у
опису услуга које врши Извршилац, извршење те услуге Извршилац може поверити
другом правном или физичком лицу уз сагласност Наручиоца.
Извршилац може поверити другом правном или физичком лицу извршење услуге
и у ситуацији када је то економичније за Извршиоца и Наручиоца уз сагласност
Наручиоца.
Плаћање ових услуга ће се извршити у року од 45 дана од дана достављања
фактуре Извршиоца у чијем прилогу се мора налазити и фотокопија фактуре правног или
физичког лица коме је поверено извршење услуге.
Уколико Извршилац, без сагласности Наручиоца, повери другом правном или
физичком лицу извршење услуга из претходног става, трошкови извршења ових услуга
падају на терет Извршиоца.
Члан 10.
Извршилац је дужан да у погледу замењених делова на добрима која су предмет
сервисирања, делова који нису функционални, односно нису за употребу, о свом трошку
поступи у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и важећим подзаконским актима, али само након добијене писмене
сагласности представника Наручиоца.
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Члан 11.
Наручилац и Извршилац ће потписивањем рачуна, односно радног налога
Извршиоца, констатовати извршење услуга и уграђених оригиналних резервних делова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга и уграђених оригиналних резервних делова, Извршилац је дужан да недостатке
отклони у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, односно да
уграђени оригинални резервни део замени новим, у супротном Наручилац је овлашћен
да реализује средство финансијског обезбеђења и то у износу двоструко већем од износа
фактурисаног за предметне услуге, резервне делове и потрошни материјал.
Члан 12.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о пружању услуга и да је
документује на прописани начин.
Члан 13.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је
Драган Видојевић, Руководилац Групе за одржавање возила и послове возача и курира.
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 16.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране
овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од 12 месеци од дана
потписивања.
Утрошком средстава Наручиоца за услуге по овом уговору, у износу од
___________ динара (попуњава Наручилац) пре истека рока из става 1.овога члана, овај
уговор престаје да важи, о чему Наручиоц писмено обавештава Извршиоца.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
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Члан 18.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВРШИОЦА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

_____________________________
Младен Шарчевић
МИНИСТАР

______________________________
ДИРЕКТОР
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.
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: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Београд, Захумска 14, канцеларија 208, са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге –
редовни и ванредни сервис возила, редни број МВ/У/05/16, - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.09.2016. 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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.09.2016. године са почетком у 10:20
часова, у просторијама наручиоца, Захумска 14, сала на II спрату, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
Понуда мора да садржи:
 попуњену, од стране понуђача потписану и печатом оверену техничку
спецификацију из главе II ове конкурсне документације - врста, техничке
карактеристике, квалитет, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке;
 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде из главе
V ове конкурсне докуменнтације;
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да
образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних услова, као и посебних захтева
наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
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Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и
да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена
због битних недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном
обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као
таква ће бити одбијена.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76.
Закона),којиморају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе даједан понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца
којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено
треба дефинисати споразумомкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у 2 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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14, са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку услуге – редовни и ванредни сервис возила,
редни број МВ/У/05/16, - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за јавну набавку услуге – редовни и ванредни сервис возила,
редни број МВ/У/05/16, - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за јавну набавку услуге – редовни и ванредни сервис возила,
редни број МВ/У/05/16, - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – редовни и ванредни сервис
возила, редни број МВ/У/05/16, - 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.
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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 VI), 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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. Закона.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова
копира или штампа, попуњава, потписује, печатом оверава и доставља наведене обрасце
у оквиру заједничке понуде.
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. Начин и услови плаћања
Плаћање ће се извршити у року који не може бити дужи од 45 дана, од дана достављања
фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, чиме се потврђује да је услуга
извршена. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.
9.2. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Понуђач прихвата обавезу да аутомобил прими на рад (сервисирање) одмах по пријави
квара, а најкасније у року од 60 минута од пријаве квара. Понуђач је дужан да истог дана
по преузимању возила изврши дијагностику квара, а да поправку изврши у што краћем
року.
Наручилац има право првенства у пружању предметних услуга.
Поправка лакших кварова на аутомобилу и редовно сервисирање се мора извршити
одмах по пријему аутомобила.
Поправка тежих кварова на аутомобилу се договара са Наручиоцем, а у зависности од
тежине квара и обима рада.
Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 6 дана у недељи, у радно време.
9.4. Време трајања уговора
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана почетка примене, односно док
вредност пружених услуга не досегне износ укупне уговорене вредности.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора да буде исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим што ће се за
оцену понуда узети у обзир цена без ПДВ-а.
Цена је фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
У тренутку потписивања уговора извршилац за партију 1. као средство финансијског
обезбеђења доставља:
- бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, оверену и потписану
од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр.3/2002 и 5/2003 и ''Службени гласник РС','
бр.43/04, 62/06 и 31/11) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'', број 56/11), са роком важења који
је најмање три (3) дана дужи од истека рока важности уговора.
- менично овлашћење да се меница у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају не извршења уговорних обавеза
или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза.
- потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно види депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30
дана од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев
извршиоца.
Наручилац је овлашћен да реализује средство обезбеђења у случају неиспуњења
уговорних обавеза.
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на електронску адресу:
javnenabavke@mpn.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 пет дана пре истека
рока за подношење понуде. У том случају, наручилац је дужан да у року од три дана од
дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама или појашњењима и одговорима врши
се на начин одређен чланом 20. Закона.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: javnenabavke@mpn.gov.rs, факсом на број 011/2401-042 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; јавна набавка
МВ/У/02/2016.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и
другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона, закључити уговор и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.
19. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обаваеза је Драган
Видојевић, руководилац Групе за одржавање возила и послове возача и курира.
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