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КОНКУРСНА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
''ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА'' 

Јавна набавка мале вредности број: 41/1.2.1. 
 
 

Обликована је по партијама: 
 

1. ПАРИЈА 1- ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
2. ПАРТИЈА 2 – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
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На основу члана 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), и 
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13) и 
Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 41/1.2.1.1 од 22.09.2014. 
године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

за јавну набавку мале вредности услуга обликована по партијама 
 

ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА 
 
Садржај: 
 
ПАРТИЈА 1 – Одржавање моторних возила  
ПАРТИЈА 2 – Вулканизерске услуге 
 

1. Општи подаци о јавној набавци  
 

2. Подаци о предмету јавне набавке 
 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

4. Врста и опис предмета јавне набавке и техничке карактеристике за партију  бр. 1  
 

5. Захтеви према сервисеру 
 

6. Опис потреба сервисирања 
 

7. Критеријуми за избор најповољније понуде за партију бр.1- одржавање моторних возила 
 

8. Структура цене за партију бр.1- образац бр. 1 
 

9. Образац понуде за партију бр.1- образац бр. 2 
 

10. Врста и опис предмета јавне набавке и техничке карактеристике за партију  бр. 2  
 

11. Критеријуми за избор најповољније понуде за партију бр.2 - вулканизерске услуге  
 

12. Структура цене за партију бр.2- образац бр. 1а 
 

13. Образац понуде за партију бр.2- образац бр. 2а 
 

14. Образац за оцену испуњености услова из чл.75. и 76.закона о јавним набавкама-образац бр.3 
 

15. Упутство за попуну обрасца за утврђивање услова које понуђач мора да испуни  
 

16. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75 и 76. закона у поступку јавне набавке мале 
вредности – образац бр.4 

 
17. Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације-образац бр.5 

 
18. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем- образац бр.6 

 
19. Изјава понуђача да наступа са подизвођачем- образац бр.7 

 
20. Подаци о подизвођачу – образац бр.8 
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21. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. закона у поступку ЈНМВ – образац 
бр.9 

 
22. Општи подаци о члану групе понуђача-образац бр. 10 

 
23. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду – образац бр.11 

 
24. Изјава о независној понуди – образац бр 12 

 
25. Модел Уговора за партију бр. 1 – Одржавање моторних возила-Образац бр. 13 

 
26. Модел Уговора за партију бр. 2 – вулканизерске услуге- Образац бр. 14 

 
27. Трошкови припреме понуде (за обе партије)  - Образац бр. 15 

 
 
 
 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређену партију. (Заокружити партија бр. 1 и / или партија бр. 2) 
 

− ПАРТИЈА 1.  
 

− ПАРТИЈА 2.  
 
 
 
 
Конкурсна документација има 61 страна. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
Назив адреса и интернет страница наручиоца:  
 

− Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“  
− ЈНА 136, 22400 Рума,  
− www.gasruma.rs  

 
1.Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности обликован по партијама. 
 
2.Предмет јавне набавке: Одржавање транспортних средстава  
3.Не спроводи се резервисана јавна набавка.  
 
4.Контакт:  

− Ивона Павић и Александар Ивошевић  
− телефон: 022-473-450  
− e-mail:  referent.nabavke@gasruma.rs,  office@gasruma.rs  

 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Услуге одржавања транспортних средстава обликоване по партијама  
 
2. Ознака из општег речника набавке: 

    50112000-Услуге поправке и одржавања аутомобила 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге: Одржавање транспортних средстава. 
Врста и опис предмета јавне набавке је дата у посебном делу конкурсне документације. 
 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач треба да достави понуду у писменом облику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани траком у целину 
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуда се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је 
затворена онако како је предата. На предњој страни коверте у којој се доставља понуда 
понуђач је дужан да назначи: 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА ''. 
 

На полеђини коверте понуђач је дужан да стави свој пун назив. Обрасци морају бити: 
Попуњени, печатом оверени и потписани. 
 
Понуда се доставља најкасније до 02.10.2013. године до 12:00 сати. 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у 
Руми, ЈНА 136, 02.10.2013 у 12:30 сати. 
 
Отварању могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у 
поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 
Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране. 
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности, по критеријуму 
''економски најповољније понуде'' , донети у року од 3 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
 
Све информације везане за конкурсну документацијумогу се добити на телефон 022/473-
450, а лица за контакт су Ивошевић Александар и Ивона Павић, као и на Порталу управе за 
јавне набавке и сајту ЈП ''Гас-Рума''. 

ЈЕЗИК 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 

УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 
Наручилац задржава право да: 
 

− одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико су 
све понуде неисправне, неодговарајуће или неприхватљиве;  

− одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из 
објективнох разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча;  
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− одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико је 
престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у 
току пословне године;  

− одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из других 
оправданих разлога.  

  
 
Понуђач треба да достави понуду у писменом облику.Обавезно се мора попунити комплетан 
образац понуде, у противном ће се понуда сматрати неприхватљивом. 
Образац понуде треба попунити траженим подацима у за то наведеним рубрикама како је 
дато у приложеном обрасцу Понуде. 
Понуђач је дужан да посебно прикаже јединичне и укупне цене елемената, а у складу са 
захтевима из oбразаца понуда и структура цена из конкурсне документације. 
 
 
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 
 

1. попуњен, потписан и печатом оверен образац  "подаци о понуђачу"  
2. попуњен, потписан и печатом оверен ''Образац за оцену испуњености услова из 

члана 75 закона о јавним набавкама''  
3. попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:  

− "Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације"  
− "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности  
4. у случају да понуђач не наступа са подизвођачем мора поднети попуњен, потписан и 

оверен образац:  
− "Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем"  

5. У случају да понуђач наступа са подизвођачем мора поднети попуњене, потписане и 
оверене образаце:  
− "Подаци о  подизвођачу"  

 
− "Учешће подизвођача" (обавезе сваког од подизвођача за извршење уговора, 

уговор са подизвођачем)  
6. У случају да се подноси заједничка понуда потребно је попунити, потписати и оверити 

образаце:  
− Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду  
− Општи подаци о члану групе понуђача  
− Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за 

извођење услуга у предметној набавци  
7. попуњен, потписан и печатом оверен образац "Понуда"  
8. попуњен, потписан и печатом оверен овразац "Структура цене''  
9. попуњен, потписан и печатом оверен овразац ''Модел уговора''  
10. oбразац ''Трошкови припреме понуде'' није обавезно попунити, потписати и оверити.  
11. попуњен, потписан и печатом оверен овразац "Изјава о независној понуди'' 
 
 

Поред обавезних услова, Понуђач треба да испуни и посебне услове за потребе 
сервисирања и вулканизирања возила. 
 
ПАРТИЈА БР. 1 - Одржавање моторних возила 
 

− опрему за мерење карактеристика мотора (као што су степен компресије 
мотора, емисију издувних гасова и сл.), приложити списак опреме и 
сертификат о испитивању опреме; 



Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности 
Одржавање транспортних средстава-41/1.2.1 
 

7 / 61 

− опрему и апарате за оптичку реглажу трапа возила, приложити списак опреме 
и сертификат о испитивању опреме; 

− осталу опрему и алат за сервисирање мотора, система преноса снаге, система 
ослањања, система кочења итд; 

− опрему и алат за одржавање електроинсталација на возилима; 
− опрему и алат за рад на каросерији возила; 
− лакирарницу, алат и опрему за заштиту и лакирање каросерије возила; 
− аутоперионицу, са опремом за дубинско прање возила; 
− да је овлашћен за вршење техничког прегледа моторних возила и да поседује 

сву опрему за вршење исте делатности према Закону и стандардима, 
(приложити сертификат и сертификат одговорног радника / доказ надлежног 
органа); 

− да има свој магацин резервних делова или своју продавницу са резервним 
деловима за возила која користи ЈП “ГАС-РУМА”; 

− да су власници или закупци простора опремљеног за вршење техничких 
прегледа (доставити доказ о власништву простора или Уговор о закупу 
уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе предвиђене Уговором о 
закупу 

− да су делови које уграђују атестирани или реатестирани ако су увозног 
порекла и да поседују гарантни лист; 

− ако су овлашћени сервисери програма возила која су у употреби у ЈП “ГАС-
РУМА” да приложе сертификате; 

− да су људски ресурси стручни, обучени и сертификовани за извођење радова 
на возилима у употреби у ЈП “ГАС-РУМА  

− у случају да понуђач за поједине услуге ангажује подизвођача, у обавези је да 
достави Уговор о пословно техничкој сарадњи као и доказ надлежног органа о 
овлашћењу за вршење техничких прегледа моторних возила и за 
подизвођача. 

 
ПАРТИЈА БР. 2 - Вулканизерске услуге 
 

− Да поседује опрему када су у питању вулканизерске услуге и балансирање 
(навести тип уређаја и радова који се на истом могу извршити).  

 
− Доказ да је понуђач власник или закупац сервисно-техничког простора 

(адекватног сервисног простора, отвореног и затвореног, како би истовремено 
могао да ради најмање два возила). Доказ о власништву сервисног простора 
или Уговор о закупу уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе 
предвиђене Уговором о закупу.  

 
− Документовати да поседује простор на којем може да истовремено ради на 

два возила. 
 

− Доказ да је понуђач власник, продавац-дилер односно складиштар и 
дистрибутер пнеуматика (потврда о власништву, писмена потврда 
произвођача пнеуматика, уговор о дилерству – заступству, уговор о издавању 
просторa за складиштење и дистрибуцију пнеуматика). 

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама. 
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Понуђач не може понудити поред основне и варијантну понуду. 
 
 

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
У случају подношења заједничке понуде мора се поднети: правни акт о заједничком 
извођењу предметних радова уз прецизно дефинисање права и одговорности сваког 
понуђача појединачно за извршење уговорне обавезе, при чему понуђачи према наручиоцу 
одговарају неограничено солидарно. Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама. 
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу и који не сме прећи 50% од укупне вредности,а 
уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на 
број подизвођача. 
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из чл.75 ст. 1-4 
Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75 став 1 тачка 5 Закона за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити у 
писменом облику или на телефон бр. 022/473-450 (контакт особе Ивона Павић и Ивошевић 
Александар). 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
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. 
Сва заинтересована лица која су преузела, примила конкурсну документацију могу, у 
писаном облику (путем e-mail адресе лица за контакт) тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева , пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ 

 
Измена и допуна понуде може се вршити до истека рока за достављање понуде и то у 
запечаћеним ковертама препорученом поштом или лично на адресу ЈП ''Гас - Рума'', ЈНА 
136, 22400 Рума са назнаком  
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ 
СРЕДСТАВА'' 

 
Достављене понуде не могу се изменити нити се могу повући по истеку рока за достављање 
понуда. 
 
 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. (члан 90. ЗЈН) 
 
 

ЦЕНА 
 
Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза , мора бити фиксна тј. не може се 
мењати до окончања уговора. Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима са свим 
обрачунатим пратећим трошковима, сагласно  захтевима из обрасца понуде и обрасца 
структуре цене. У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са 
или без, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста дата без пореза.  
Ако је у понуди дата неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама.  
 

ПЛАЋАЊЕ 
 
Најмање 15 (петнаест) дана од дана пријема исправног рачуна. 
 
 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 
Биће разматране само исправне понуде, односно оне које су благовремено предате и које у 
потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације. 
Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. Неблаговремене 
понуде ће се неотворене вратити понуђачу. 
 

РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 
Уговор са изабраним понуђачем ће се закључити у року од 8 (осам) дана, по истеку 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. 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
Максимум 10 радних дана од пријема возила у сервис, у случају да понуђач понуди дужи рок 
опције у понуди од наведеног, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се 
разматрати. 
Место извршења услуге је насеље Рума. 
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ГАРАНТНИ РОК 
 

ГАРАНЦИЈА НА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ:  
Mинимум 12 месеци рачунајући од дана пријема фактуре и извршеног квалитативног и 
квантитативног пријема, у случају да понуђач понуди краћи рок од назначеног, понуда ће се 
сматрати неприхватљивом и неће се разматрати. 
 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИ РАД СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА: 
Mинимум 12 месеци рачунајући од дана пријема фактуре и извршеног квалитативног и 
квантитативног пријема, у случају да понуђач у понуди наведе краћи рок од назначеног, 
понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати. 

 
ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

За ову набавку се не захтевају средства финансијског обезбеђења. 
 

ЗАШТИТА ПРАВА 
 
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 
осам дана од дана пријема одлуке. 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом са повратницом. 
 
 
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail  
office@gasruma.rs, факсом на број 022 471 484 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 
2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
дана од дана пријема одлуке. 
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. 
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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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
ПАРТИЈА БР. 1  ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА 
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ЗАХТЕВИ ПРЕМА СЕРВИСЕРУ 

 
Сервисер возила ЈП “ГАС - РУМА” мора, поред општих услова, да задовољи и посебне 
услове за потребе сервисирања возила. 
 
У погледу техничких ресурса, сервисер мора да поседује следеће: 
 

− опрему за мерење карактеристика мотора (као што су степен компресије 
мотора, емисију издувних гасова и сл.), приложити списак опреме и 
сертификат о испитивању опреме; 

− опрему и апарате за оптичку реглажу трапа возила, приложити списак опреме 
и сертификат о испитивању опреме; 

− осталу опрему и алат за сервисирање мотора, система преноса снаге, система 
ослањања, система кочења итд; 

− опрему и алат за одржавање електроинсталација на возилима; 
− опрему и алат за рад на каросерији возила; 
− лакирарницу, алат и опрему за заштиту и лакирање каросерије возила; 
− аутоперионицу, са опремом за дубинско прање возила; 
− да је овлашћен за вршење техничког прегледа моторних возила и да поседује 

сву опрему за вршење исте делатности према Закону и стандардима, 
(приложити сертификат и сертификат одговорног радника / доказ надлежног 
органа); 

− да има свој магацин резервних делова или своју продавницу са резервним 
деловима за возила која користи ЈП “ГАС-РУМА”; 

− да су власници или закупци простора опремљеног за вршење техничких 
прегледа (доставити доказ о власништву простора или Уговор о закупу 
уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе предвиђене Уговором о 
закупу 

− да су делови које уграђују атестирани или реатестирани ако су увозног 
порекла и да поседују гарантни лист; 

− ако су овлашћени сервисери програма возила која су у употреби у ЈП “ГАС-
РУМА” да приложе сертификате; 

− да су људски ресурси стручни, обучени и сертификовани за извођење радова 
на возилима у употреби у ЈП “ГАС-РУМА  

− у случају да понуђач за поједине услуге ангажује подизвођача, у обавези је да 
достави Уговор о пословно техничкој сарадњи као и доказ надлежног органа о 
овлашћењу за вршење техничких прегледа моторних возила и за 
подизвођача. 

 
Време реаговања по позиву и дужина санације кварова дефинисаће се уговором, а на 
основу датих података у понуди. 
 
Понуђач који добије посао, по потписивању уговора је У ОБАВЕЗИ да ЈП "Гас – Рума" 
достави СВОЈ НОРМАТИВ РАДОВА. 
 
ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама. 
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ОПИС ПОТРЕБА СЕРВИСИРАЊА 

 
Од активности на одржавању очекује се :  

� Редовно сервисирање возила које обухвата пружање сервисних услуга према 
препоруци произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених 
километара, односно на одређени временски период. 

� Ванредно одржавање возила (поправка возила), врши се по налогу наручиоца и 
обухвата отклањање уоченог квара – недостатка на возилу и његово оспособљавање 
за употребу. 

� Преглед возила са детекцијом кварова врши се по налогу наручиоца. 

 

Услуге сервисирања пружају се за следећа возила: 

 

Редни 
број Регистарски број Инв. 

број Произвођач возила и тип возила Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 

сата 
(01.09.2014) 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење 

(km) 
Врста горива 

1 RU 003 OS 694 Застава FLORIDA 1.4 POLY LC 2005 Теретно 22.665 18.000 6.600 БМБ95 + ТНГ 

2 RU 003 OL 697 Застава YUGO TEMPO 1.1 2005 Путничко 44.088 39.200 2.500 БМБ95 + ТНГ 

3 RU 003 0P 696 Застава YUGO TEMPO 1.1 2005 Путничко 106.945 106.500 8.500 БМБ95 + ТНГ 

4 RU 016 VĆ 735 Застава 10 DINAMIC metalic 2007 Путничко 38.221 36.000 5.000 БМБ95 

5 RU 016 VČ 736 Застава Koral IN 1.1. Economic 2007 Путничко 28.884 28.000 2.800 БМБ95 + ТНГ 

6 RU 001 KO 788 Ford Transit 2008 Теретно 14.680 10.200 3.000 Еуродизел 

7 RU 022 IĆ 834 Fiat Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно 33.494 24.347 12.800 БМБ95 + ТНГ 

8 RU 022 IČ 835 Fiat Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно 35.700 25.800 13.000 БМБ95 + ТНГ 

9 RU 029 PD 854 Škoda Octavia Elegance  2.0TDI 2012 Путничко У гарантном року Еуродизел 

10 RU 034 IR  Fiat Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно У гарантном року БМБ95 + ТНГ 

11 RU 034 IP  Fiat Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно У гарантном року БМБ95 + ТНГ 

12 ААА 729 RU 152 Приколица Застава Т500 1993 Прикључно - - - - 

 

На возилима по редним бројем 11 и 12 вршиће се само одређене интервенције (прање и 
хигијенско одржавање и мање интервенције на осталим системима, технички прегледи, 
вулканизерске услуге и евентуално превоз моторног возила). 

Уколико у уговореном периоду дође до набавке нових возила за њих ће важити исте 
активности као и за возила под редним бројем 11 и 12. 

Интервенције на прикључном возилу, под редним бројем 13, обухватају само одређене 
активности: технички преглед, интервенције на електроинсталацијама, ситне лимарске 
интервенције, интервенције на систему ослањања и вулканизерске услуге. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
ЗА ПАРТИЈУ БР.1 – ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци донеће се применом критеријума 
"економски најповољније понуде", при чему ће се бодовати: 
 

Поз. Критеријум Пондери 
1. Цена  65 
2. Гаранције 4 
3. Рокови 4 
4. Регистрационе налепнице 4 
5. Чување 4 
6. Запослени 15 
7. Продавница 4 

УКУПНО: 100 
 

Укупна вредност броја пондера израчунава се преко следећег обрасца: 
 

BU = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 

1. ЦЕНА (B1) 
 

B1 = N1 + N2 + N3 + N4 = 65 
 
1.1 Редовно и ванредно одржавање моторних возила 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 50 пондера 
- понуда са најнижом ценом добија 50 пондера 
- број пондера за редовно и ванредно одржавање из осталих понуда израчунава се 

према формули: 
 

N1 = NN / NP x 50 
 

N1 – број пондера за редовно и ванредно одржавање МВ 
NP – понуђена цена за редовно и ванредно одржавање МВ 
NN – најнижа цена за редовно и ванредно одржавање МВ 

 
1.2 Технички преглед моторних и прикључних возила  
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 5 пондера 
- понуда са најнижом ценом добија 5 пондера 
- број пондера израчунава се према формули: 
 

N2 = NN / NP x 5 
 

N2 – број пондера за технички преглед моторних и прикључних возила 
NP – понуђена цена за технички преглед моторних моторних и прикључних возила 
NN – најнижа цена за технички преглед моторних моторних и прикључних возила 
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1.3 Прање и хигијенско одржавање моторних возила 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 5 пондера 
- понуда са најнижом ценом добија 5 пондера 
- број пондера израчунава се према формули: 

N3 = NN / NP x 5 
 

N3 – број пондера за прање и хигијенско одржавање моторних возила 
NP – понуђена цена за прање и хигијенско одржавање моторних возила 
NN – најнижа цена за прање и хигијенско одржавање моторних возила 

 
1.4 Услуга превоза моторног возила 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 5 пондера 
- понуда са најнижом ценом добија 5 пондера 
- број пондера израчунава се према формули: 
 

N4 = NN / NP x 5 
 

N4 – број пондера за услугу превоза моторног возила 
NP – понуђена цена за услугу превоза моторног возила 
NN – најнижа цена за услугу превоза моторног возила 

 
2. ГАРАНЦИЈЕ (B2) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 

B2 = N1 + N2 = 4 
 
2.1 Гаранција за извршени рад сервисирања возила (N1) 
 
Поз. Гаранција за извршени рад сервисирања возила N1 
1. Гаранција 12 месеци 0 
2. Гаранција 24 месеца 1 
3. Гаранција 36 месеци 2 

 
2.2 Гаранција на резервне делове (N2) 
 
Поз. Гаранција на резервне делове N2 
1. Гаранција 12 месеци 0 
2. Гаранција 24 месеца 1 
3. Гаранција 36 месеци 2 
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3. РОКОВИ (B3) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 

B3 = N1 + N2 = 4 
 
 
3.1 Рок извршења услуге 
 
Поз. Рок извршења услуге  N1 
1. 1 радни дан по пријему возила 2 
2. од 2 до 5 радних дана по пријему возила 1 
3. од 6 до 10 радних дана по пријему возила 0 

 
 
 
3.2 Рок плаћања 
 
Поз. Рок плаћања N2 
1. 15 дана од дана пријема исправне фактуре 0 
2. од 16  до 20 дана од дана пријема исправне фактуре 1 
3. Више од 21 дан од дана пријема исправне фактуре 2 

 
 
4. ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ (B4) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 
Поз. Издавање регистрационе налепнице B4 
1. Нема могућност издавања регистрационе налепнице 0 
2. Подизвођач има могућност издавања регистрационе налепнице 1 

3. 
Сопствени (има свој технични преглед и издавање регистрационих 
налепница) 

4 

 
5. ПРОСТОР ЗА ЧУВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (B5) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 
Поз. Простор за чување моторних возила B4 
1. Простор за чување моторних возила без чувара и видео надзора 0 
2. Простор за чување моторних возила са чуварем (24 часа) и без видео надзора 1 

3. Простор за чување моторних возила са чуварем (24 часа) и са видео 
надзором 4 

 
6. ЗАПОСЛЕНИ (B6) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 15 пондера 
 

B6 = N1 + N2 + N3 + N4  + N5 = 15 
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6.1 Број стално запослених аутомеханичара (N1) 
 
Поз. Технички преглед N1 
1. Са 2 стално запослена 1 
2. Са 3 до 4 стално запослена 2 
3. Са 5 и више стално запослених 3 

 
6.2 Број стално запослених аутоелектричара (N2) 
 
Поз. Број стално запослених аутоелектричара N2 
1. Са 2 стално запослена 1 
2. Са 3 до 4 стално запослена 2 
3. Са 5 и више стално запослених 3 

 
6.3 Број стално запослених аутолимара (N3) 
 
Поз. Број стално запослених аутолимара N3 
1. Са 2 стално запослена 1 
2. Са 3 до 4 стално запослена 2 
3. Са 5 и више стално запослених 3 

 
6.4 Број стално запослених аутолакирера (N4) 
 
Поз. Број стално запослених аутолакирера N4 
1. Са 2 стално запослена 1 
2. Са 3 до 4 стално запослена 2 
3. Са 5 и више стално запослених 3 

 
6.5 Број стално запослених овлашћених за технички преглед моторних возила (N5) 
 
Поз. Број стално запослених овлашћених за технички преглед МВ N5 
1. Са подизвођачем са 1 овлашћеним запосленим 0 
2. Сопствени са 1 овлашћеним запосленим 1 
3. Са подизвођачем са 2 и више овлашћена запослена 2 
4. Сопствени са 2 и више овлашћена запослена 3 

 
7. ПОСЕДУЈЕ СОПСТВЕНУ ПРОДАВНИЦУ (B7) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 
Поз. Сопствена продавница у оквиру сервиса B7 
1. Нема 0 
2. Има 4 
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           Образац бр.1 

Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1. РЕДОВНО И ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 
 
1.1 Застава YUGO 55 (BMB + TNG) путничко возило 
 
А. Редовно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  

Редовни сервис после пређених 
10000 км (Замена уља у мотору, 
филтера уља, филтера ваздуха, 
филтера горива, филтера ТНГ-а …) 

    

2.  Замена уља у систему преноса снаге     

3.  Замена течности у систему хлађења     

4.  Детекција квара    / 

СВЕГА:   
 
Б. Ванредно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  Замена плочица предњих     

2.  Замена плочица/пакнова задњих     

3.  Замена кочионог уља у систему 
кочења 

    

4.  Замена сета преноса снаге (ламела, 
корпа и потисни лежај)     

5.  Замена бендикса и четкица алансера     

6.  Замена лонца ауспуха задњег     

7.  Замена лонца ауспуха средњег     

8.  Подешавање рада мотора    / 
9.  Оптика трапа    / 

СВЕГА:   

1.1   УКУПНО (А + Б):  
 
Напомена: 

Редовни сервис се ради на пређених 10.000 km (замене уља и филтера). 
Моторна уља су за ТНГ. 

 
Подаци о моторним возилима 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење Врста горива 

1. RU 003 OL Zastava YUGO TEMPO 1.1 2005 Путничко 44.088 39.200 2.500 БМБ95 + ТНГ 

2. RU 003 0P Zastava YUGO TEMPO 1.1 2005 Путничко 106.945 106.500 8.500 БМБ95 + ТНГ 

3. RU 016 VČ Zastava Koral IN 1.1. Economic 2007 Путничко 28.884 28.000 2.800 БМБ95 + ТНГ 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1.2 FLORIDA 1.4 POLY  (BMB + TNG) теретно возило 
А. Редовно одржавање моторног возила 

Редни 
број 

Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  

Редовни сервис после пређених 
10000 км (Замена уља у мотору, 
филтера уља, филтера ваздуха, 
филтера горива, филтера ТНГ-а …) 

    

2.  Замена уља у систему преноса снаге     

3.  Замена течности у систему хлађења     

4.  Детекција квара    / 

СВЕГА:   

 
Б. Ванредно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  Замена плочица предњих     

2.  Замена плочица/пакнова задњих     

3.  Замена кочионог уља у систему 
кочења     

4.  Замена бендикса и четкица алансера     

5.  Замена лонца ауспуха задњег     

6.  Замена лонца ауспуха средњег     
7.  Подешавање рада мотора    / 
8.  Оптика трапа    / 

СВЕГА:   

1.2   УКУПНО (А + Б):  

 
Напомена: 

Редовни сервис се ради на пређених 10.000 km (замене уља и филтера). 
Моторна уља су за ТНГ. 

 
Подаци о моторном возилу 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење Врста горива 

1. RU 003 OS Zastava FLORIDA 1.4 POLY LC 2005 Теретно 22.665 18.000 6.600 БМБ95 + ТНГ 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1.3 ZASTAVA 10  (BMB) путничко возило 
 
А. Редовно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  

Редовни сервис по препоруци 
произвођача (Замена уља у мотору, 
филтера уља, филтера ваздуха, 
филтера горива, филтера климе…) 

    

2.  Замена уља у систему преноса снаге     

3.  Замена течности у систему хлађења     

4.  Детекција квара    / 

СВЕГА:   

 
 
Б. Ванредно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  Замена плочица предњих     

2.  Замена плочица/пакнова задњих     

3.  Замена кочионог уља у систему 
кочења     

4.  Пуњење климе     

5.  Подешавање рада мотора    / 

6.  Оптика трапа    / 

СВЕГА:   

1.3   УКУПНО (А + Б):  

Напомена: 
Редовни сервис се ради према препоруци произвођача 

 
 
Подаци о моторном возилу 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење 

Врста горива 

1. RU 016 VĆ Zastava 10 DINAMIC metalic 2007 Путничко 38.221 36.000 5.000 БМБ95 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1.4 FORD TRANSIT Комби (ЕД) теретно возило 
 
А. Редовно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  

Редовни сервис по препоруци 
произвођача (Замена уља у мотору, 
филтера уља, филтера ваздуха, 
филтера горива, …) 

    

2.  Замена уља у систему преноса снаге     

3.  Замена течности у систему хлађења     

4.  Детекција квара    / 

СВЕГА:   

 
Б. Ванредно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  Замена плочица/пакнова предњих     

2.  Замена плочица/пакнова задњих     

3.  Замена кочионог уља у систему 
кочења     

4.  Замена грејача дизел мотора     

5.  Подешавање рада мотора    / 

6.  Оптика трапа    / 

СВЕГА:   

1.4   УКУПНО (А + Б):  

 
Напомена: Редовни сервис се ради према препоруци произвођача 
Подаци о моторном возилу 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење 

Врста горива 

1. RU 001 KO Ford Transit 2008 Теретно 14.680 10.200 3.000 Еуродизел 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1.5 Punto Classic Dinamic Van (BMB + TNG) теретно возило 
 
А. Редовно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  

Редовни сервис по препоруци 
произвођача (Замена уља у мотору, 
филтера уља, филтера ваздуха, 
филтера горива, филтера климе…) 

    

2.  Замена уља у систему преноса снаге     

3.  Замена течности у систему хлађења     

4.  Детекција квара    / 

СВЕГА:   

 
Б. Ванредно одржавање моторног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1.  Замена плочица предњих     

2.  Замена плочица/пакнова задњих     

3.  Замена кочионог уља у систему 
кочења     

4.  Пуњење климе     

5.  Подешавање рада мотора    / 

6.  Оптика трапа    / 

СВЕГА:   

1.5   УКУПНО (А + Б):  

 
 
Напомена: 

Редовни сервис се ради према препоруци произвођача 
 
Подаци о моторном возилу 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење 

Врста горива 

1. RU 022 IĆ Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно 33.494 24.347 12.800 БМБ95 + ТНГ 

2. RU 022 IČ Punto Classic Dinamic Van 2011 Теретно 35.700 25.800 13.000 БМБ95 + ТНГ 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
1.6 ПРИКОЛИЦА ЈЕДНООСОВИНСКА (за вучу се користи VAZ LADA 1.7) 
 
А. Ванредно одржавање прикључног возила 

Редни 
број Врста услуге 

Број 
норма 
сати за 
дату 
услугу 

Јединична 
цена норма 

сата 

Укупна цена 
услуге 

Цена 
резервних 
делова у 
динарима 

1 2 3 4 5 6 

1.  Замена сијалица     

2.  Замена утичнице     

3.  Замена каблова од давача 
сигнализације до утичнице     

4.  Замена лежаја у точку     

СВЕГА:   

1.6.   УКУПНО (А):  

 
 
 
Подаци о прикључном возилу 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Произвођач возила и тип 
возила 

Година 
производње 

Намена 
возила 

Стање 
километар 
сата 

Задњи 
редовни 
сервис на 

Годишње 
коришћење Врста горива 

1. ААА 729 RU Приколица Застава Т-500 1993 
Лако 

прикључно 
возило О1 

- - - - 
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 

1.7  Структура цене услуге одржавања моторних и прикључних возила и укупна цена 
 

Редни 
број Партија 

Укупна цена рада 
(без ПДВ-а) 

(А) 

Укупна цена 
резервних делова 

(без ПДВ-а) 
(Б) 

1. Застава YUGO 55  путничко   

2. Застава Florida 1.4 POLY   теретно   

3. Застава 10  путничко    

4. Ford Transit Комби теретно   

5. Fiat Punto Classic Dinamic Van теретно   

6. Приколица једноосовинска   

СВЕГА:   

1.УКУПНО (А + Б):  
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
2. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 
 
2.1 ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
 

Редни 
број 

Марка и тип 
моторног возила 

Регистар
ски 
број 

Година 
производ
ње 

Снага 
мото
ра 

(Kw) 

Радна 
запремин

а 
(cm3) 

Регистрација / 
врста горива 

Трајање 
атеста за 
ТНГ 

Носиво
ст 

(kg) 

Вредност 
техничког 
прегледа 

(без ПДВ-а) 

1 
Zastava Yugo Tempo 
1.1 

RU 003 
OL 

2005 40,44 1.116 
17.03.2015; TNG + 
BMB95 

28.12.201
5 

-  

2 
Zastava Yugo Tempo 
1.1 

RU 003 
OP 2005 40,44 1.116 

17.03.2015; TNG + 
BMB95 

28.12.201
5 

-  

3 Zastava Koral IN 1.1 RU 016 
VČ 

2007 40,44 1.116 06.09.2015; TNG + 
BMB95 

28.12.201
5 

-  

4 Zastava 10 DINAMIC RU 016 
VĆ 2007 44 1242 06.09.2015; BMB95 - -  

5 Škoda Octavia 2.0 RU 029 
PD 2012 103 1.968 31.12.2014, ED - -  

СВЕГА:  

 
2.2 ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 
 

1. Florida PICKUP 1.4 RU 003 
OS 

2005 52 1.372 
17.03.2015;  TNG + 
BMB95 

28.12.201
5 

520  

2. Ford Transit RU 001 
KO 2008   28.01.2015, ED -   

3. Fiat Punto Classic 
Van 

RU 022 
IĆ 

2011 44 1242 14.12.2014, TNG + 
BMB95 

05.12.201
6 

440  

4. 
Fiat Punto Classic 
Van 

RU 022 
IČ 2011 44 1242 

14.12.2014, TNG + 
BMB95 

05.12.201
6 440  

5. 
Fiat Punto Classic 
Van 

RU 034 
IR 2011 44 1242 

22.12.2014, TNG + 
BMB95 

11.02.201
6 310  

6. Fiat Punto Classic 
Van 

RU 034 
IP 

2011 44 1242 22.12.2014, TNG + 
BMB95 

11.02.201
6 

310  

СВЕГА:  

 
2.3 ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА (лако прикључно возило О1) 
 

1 Приколица Застава 
Т-500 

ААА729R
U 

1993 - - 07.11.2013 - 500  

 

2.4  Структура цене услуге техничког прегледа моторних и прикључних возила по партијама 
и укупна цена 
 

Редни 
број Партија 

Укупна цена 
техничког прегледа 

(без ПДВ-а) 

2.1 Путничка возила  

2.2 Теретна возила  

2.3 Прикључна возила  

2.   УКУПНО (2.1 + 2.2 + 2.3):  
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ПРАЊА И ХИГИЈЕНСКОГ ОДРЖАВАЊА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
3. ПРАЊЕ И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА 
 
3.1 ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 
 
А. Застава Yugo 55 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 3   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 3   

3. Прање мотора моторног возила 3   

A.   СВЕГА:  

 
Б. Škoda Octavia 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 1   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 1   

3. Прање мотора моторног возила 1   

4. Полирање моторног возила 1   

5. Воскирање моторног возила 1   

6. Дубинско прање седишта моторног возила 1   

7. Дубинско прање тапацирунга моторног возила 1   

Б.   СВЕГА:  

 
В.          Застава 10 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 1   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 1   

3. Прање мотора моторног возила 1   

4. Полирање моторног возила 1   

5. Воскирање моторног возила 1   

6. Дубинско прање седишта моторног возила 1   

7. Дубинско прање тапацирунга моторног возила 1   

В.   СВЕГА:  

3.1   СВЕГА (А + Б + В):  
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ПРАЊА И ХИГИЈЕНСКОГ ОДРЖАВАЊА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
3.2 ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 
 
А.   Fiat Punto Classic Van 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 4   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 4   

3. Прање мотора моторног возила 4   

4. Полирање моторног возила 4   
5. Воскирање моторног возила 4   

6. Дубинско прање седишта моторног возила 4   

7. Дубинско прање тапацирунга моторног возила 4   

А.   СВЕГА:  
 
Б.   Застава Florida 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 1   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 

1   

3. Прање мотора моторног возила 1   

В.   СВЕГА:  

3.2   СВЕГА (А + Б):  
 
3.3 КОМБИ - ТЕРЕТНО ВОЗИЛО 
 
Ford Tranzit 

Редни 
број Опис услуге Количина 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
(без ПДВ-а) 

1. Спољно прање моторног возила 1   

2. Унутрашње прање моторног возила (са 
гепеком) 1   

3. Прање мотора моторног возила 1   

3.3   СВЕГА:  
 
3.4 Структура цене за услугу прања и хигијенског одржавања моторних возила 
 

Редни 
број Опис услуге Укупна цена 

(без ПДВ-а) 

3.1 Путничка моторна возила  

3.2 Теретна моторна возила  

3.3 Комби моторно возило  

3.   УКУПНО (3.1 + 3.2 + 3.3):  
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Овера: М.П. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       УСЛУГА ПРЕВОЗА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
4. УСЛУГА ПРЕВОЗА МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
 

Редни 
број 

Регистарски 
број 

Инв. 
број Произвођач возила и тип возила Јединична цена по пређеном 

километру 

1 RU 003 OS 694 Застава Florida 1.4 PolY LC  

2 RU 003 OL 697 Застава Yugo Tempo 1.1  

3 RU 003 OP 696 Застава Yugo Tempo 1.1  

4 RU 016 VĆ 735 Застава 10 Dinamic metalic  

5 RU 016 VČ 736 Застава Koral IN 1.1. Economic  

6 RU 001 KO 788 Ford Transit KOMBI  

7 RU 022 IĆ 834 Fiat Punto Classic Dinamic Van  

8 RU 022 IČ 835 Fiat Punto Classic Dinamic Van  

9 RU 029 PD 854 Škoda Octavia Elegance  2.0TDI  

10 RU 034 IR  Fiat Punto Classic Dinamic Van  

11 RU 034 IP  Fiat Punto Classic Dinamic Van  

4.   УКУПНА:  
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ПАРТИЈА БР. 1 
Образац бр.2 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ''Одржавање 
транспортних средстава'' , ЈН број 41/1.2.1 
 
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 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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3) УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

 
Редн

и 
број 

Назив услуге 
ЦЕНА 

(без ПДВ-а) ПДВ Укупна цена 

1 Редовно и ванредно одржавање моторних 
и прикључних возила    

2 
Технички преглед моторних и прикључних 
возила    

3 Прање и хигијенско одржавање моторних    

4 Услуга превоза моторних возила    

УКУПНО:    

 
 
 
Словима (без ПДВ-а): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:        Понуђач: 
 
________________________   М.П.   _____________________ 
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4) ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ: ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1- ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 
 

Норма час  динара 
Гаранција за извршени рад 
сервисирања возила (минимум 12 
месеци):  месеца/и од дана извршене услуге 

Гаранција на резервне делове 
(минимум 12 месеци):  

месеца/и од дана уградње резервног 
дела 

Рок извршења услуге (максимум 10 
радних дана од пријема возила у 
сервис):  дана од пријема возила у сервис 

Рок плаћања (најмање 15 дана од дана 
пријема исправног рачуна):  

дана од дана пријема исправног 
рачуна 

Издавање регистрационе налепнице 
при продужењу регистрације у центру 
за технички преглед (без одласка у ПС 
Рума) ДА          НЕ (заокружити) 

Простор за чување моторних возила 
без чувара и видео надзора ДА          НЕ (заокружити) 

Простор за чување моторних возила са 
чуварем(24 часа) и без видео надзора ДА          НЕ (заокружити) 

Простор за чување моторних возила са 
чуварем(24 часа) и са видео надзором ДА          НЕ (заокружити) 
Број стално запослених 
аутомеханичара   
Број стално запослених 
аутоелектричара   

Број стално запослених аутолимара   

Број стално запослених аутолакирера   
Број стално запослених овлашћених за 
технички преглед моторних возила   

Поседује сопствену продавницу ДА          НЕ (заокружити) 
 
 
 
 

 
 
Место и датум:        Понуђач: 
 
________________________   М.П.   _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности 
Одржавање транспортних средстава-41/1.2.1 
 

34 / 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
ПАРТИЈА БР. 2  ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ БР.2 – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
 
Одлука о избору најповољније понуде у јавној набавци донеће се применом критеријума 
"економски најповољније понуде", при чему ће се бодовати: 
 

Поз. Критеријум Пондери 

1. Цена  80 
2. Гаранције 4 
3. Рокови 4 
4. Чување 3 
5. Продавница 3 
6. Ван радног времена 3 
7. Рад суботом и недељом 3 

УКУПНО: 100 
 

Укупна вредност броја пондера израчунава се преко следећег обрасца: 
 

BU = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 
1. ЦЕНА (B1) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 80 пондера 
- понуда са најнижом ценом добија 80 пондера 
- број пондера за вулканизерске услуге из осталих понуда израчунава се према формули: 
 

N1 = NN / NP x 80 
 

N1 – број пондера за вулканизерске услуге 
NP – понуђена цена вулканизерске услуге 
NN – најнижа цена за вулканизерске услуге 

 
 
2. ГАРАНЦИЈЕ (B2) 
 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 

B2 = N1 + N2 = 4 
 
2.1 Гаранција за извршени рад сервисирања возила (N1) 
 
Поз. Гаранција за извршене вулканизерске услуге  N1 
1. Гаранција 6 месеци 0 
2. Гаранција 12 месеци 1 
3. Гаранција 24 месеца 2 

 
2.2 Гаранција на резервне делове (N2) 
 
Поз. Гаранција на резервне делове N2 
1. Гаранција 6 месеци 0 
2. Гаранција 12 месеци 1 
3. Гаранција 24 месеца 2 
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3. РОКОВИ (B3) 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 4 пондера 
 

B3 = N1 + N2 = 4 
 
 
3.1 Рок извршења услуге 
 
Поз. Рок извршења услуге  N1 
1. 1 радни дан по пријему возила 2 
2. од 2 до 3 радних дана по пријему возила 1 
3. од 3 до 5 радних дана по пријему возила 0 

 
3.2 Рок плаћања 
 
Поз. Рок плаћања N2 
1. 15 дана од дана пријема исправне фактуре 0 
2. од 16  до 20 дана од дана пријема исправне фактуре 1 
3. Више од 21 дан од дана пријема исправне фактуре 2 

 
 
4. ПРОСТОР ЗА ЧУВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (B4) 
У случају да више возила мора остати дуже од једног радног дана (двоје и више) на месту пружања 
вулканизерских услуга (у радионици или на отвореном простору у власништву пружаоца услуга).  
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 3 пондера 
 
Поз. Простор за чување моторних возила B4 

1. 
Неограђен простор за чување моторних возила без чувара и видео надзора (паркинг 
испред објекта, отворен простор испред објекта....) 0 

2. Ограђен и затворен простор за чување моторних возила без чувара и видео надзора 
(дворишни простор објекта где се врше вулканизерске услуге) 1 

3. Ограђен и затворен простор за чување моторних возила са чуварем (24 часа) и без 
видео надзора (дворишни простор објекта где се врше вулканизерске услуге) 2 

 Ограђен и затворен простор за чување моторних возила са чуварем (24 часа) и са 
видео надзором (дворишни простор објекта где се врше вулканизерске услуге) 3 

 
 
5. ПРОДАВНИЦА ПНЕУМАТИКА (B5) 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 3 пондера 
 
Поз. Простор за чување моторних возила B4 
1. Нема продавницу у склопу пружања услуга (сопствену) 0 

2. Закупљен простор за складиштење и дистрибуцију пнеуматика од стране продавца 
пнеуматика (власник простора) 2 

3. Има продавницу у оквиру вулканизерских услуга (власништво) 3 
 
 
6. УСЛУГА ВАН РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА (B6) 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 3 пондера 
 
Поз. Услуга ван редовног радног времена B4 
1. Ради само у дефинисано радно време (8 сати) 0 
2. По захтеву пружа услуге од 7 до 18 часова (за исту понуђену цену) 1 
3. По захтеву пружа услуге од 7 до 22 часа (за исту понуђену цену) 3 
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7. УСЛУГА СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ (B7) 
- највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 3 пондера 
 
Поз. Услуга суботом и недењом B7 
1. Не пружа услуге суботом и недељом 0 
2. Пружа услуге суботом у прописано време (за исту понуђену цену) 1 
3. По позиву пружа услуге суботом и недељом од 7 до 18 часова (за исту понуђену цену) 2 
4. По позиву пружа услуге суботом и недељом од 7 до 22 часа (за исту понуђену цену) 3 
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Образац бр.1а  
 

Овера: М.П. СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 

ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
 
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА (ПУ) 
 
1. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (Застава Yugo 55: 145/80 SR 13 и Застава 10: 165/70 SR 14) 
 
Редни 
број Опис услуге Јединична цена 

(без ПДВ-а) ПДВ Укупна цена 

1. Скидање - намештање пнеуматика     

2. Монтажа - демонтажа пнеуматика    

3. Поправка спољног пнеуматика    

4. Поправка унутрашњег пнеуматика    

5. Tubeles вентил - стандардни    

6. Tubeles вентил - алуминијумски    

7. Балансирање пнеуматика са челичним фелнама    

8. Балансирање пнеуматика са Al фелнама    

1.  СВЕГА:    

 
2. За димензије пнеуматика 16"  (Škoda Octavia: 205/55 R 16 T91) 
 
Редни 
број Опис услуге Јединична цена 

(без ПДВ-а) ПДВ Укупна цена 

1. Скидање - намештање пнеуматика     

2. Монтажа - демонтажа пнеуматика    

3. Поправка спољног пнеуматика    

4. Поправка унутрашњег пнеуматика    

5. Tubeles вентил - стандардни    

6. Tubeles вентил - алуминијумски    

7. Балансирање пнеуматика са челичним фелнама    

8. Балансирање пнеуматика са Al фелнама    

2.   СВЕГА:    

 
ТЕРЕТНА ВОЗИЛА (ТР) 
 
3. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (Застава Florida: 175/70 R 13 и Fiat Punto Van: 165/70 R 14) 
 
Редни 
број 

Опис услуге Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

ПДВ Укупна цена 

1. Скидање - намештање пнеуматика     

2. Монтажа - демонтажа пнеуматика    

3. Поправка спољног пнеуматика    

4. Поправка унутрашњег пнеуматика    

5. Tubeles вентил - стандардни    

6. Tubeles вентил - алуминијумски    

7. Балансирање пнеуматика са челичним фелнама    

8. Балансирање пнеуматика са Al фелнама    

3.   СВЕГА:    
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Овера: М.П. СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Предмет:       ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
Наручилац:   ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136 Датум:  

 
КОМБИ - ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (КО) 
 
4 За димензије пнеуматика 15"  
 
Ford Tranzit:  195/70 R 15 
 
Редни 
број Опис услуге Јединична цена 

(без ПДВ-а) ПДВ Укупна цена 

1. Скидање - намештање пнеуматика     

2. Монтажа - демонтажа пнеуматика    

3. Поправка спољног пнеуматика    

4. Поправка унутрашњег пнеуматика    

5. Tubeles вентил - стандардни    

6. Tubeles вентил - алуминијумски    

7. Балансирање пнеуматика са челичним фелнама    

8. Балансирање пнеуматика са Al фелнама    

4.   СВЕГА:    

 
5 Укупна вредност услуге 
 

Редни 
број 

Опис услуге 
Јединична 

цена 
(без ПДВ-а) 

ПДВ Укупна цена 

1. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (ПУ)    

2. За димензије пнеуматика 16" (ПУ)    

3. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (ТР)    

4. За димензије пнеуматика 15" (КО)    

 УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4):    

 
 

 
Место и датум:        Понуђач: 
 
________________________   М.П.   _____________________ 
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ПАРТИЈА БРОЈ 2. 
Образац бр.2а 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ''Одржавање 
транспортних средстава'' , ЈН број 41/1.2.1. 
 
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 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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3) УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  

Редни 
број ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 

Јединична 
цена 

(без ПДВ-а) 
ПДВ Укупна цена 

1. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (ПУ)    

2. За димензије пнеуматика 16" (ПУ)    

3. За димензије пнеуматика 13"  и 14" (ТР)    

4. За димензије пнеуматика 15" (КО)    

УКУПНО     

 
Словима (без ПДВ-а): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:        Понуђач: 
 
________________________   М.П.   _____________________ 
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4) ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ: ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2-ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
 

Гаранција за извршене вулканизерске услуге:   месеца/и од дана извршене услуге 

Гаранција на резервне делове   
месеца/и од дана уградње 
резервног дела 

Рок извршења услуге   дана од пријема возила 

Рок плаћања:  
дана од дана пријема исправног 
рачуна 

Неограђен простор за чување МВ без чувара и видео надзора (паркинг испред 
објекта, ....)  ДА   НЕ (заокрушити) 

Ограђен и затворен простор за чување МВ без чувара и видео надзора  ДА   НЕ (заокрушити) 

Ограђен и затворен простор за чување МВ са чуварем (24 часа) и без видео 
надзора  ДА   НЕ (заокрушити) 

Ограђен и затворен простор за чување МВ са чуварем (24 часа) и са видео 
надзором  ДА   НЕ (заокрушити) 

Нема продавницу у склопу пружања услуга (сопствену)  ДА   НЕ (заокрушити) 

Закупљен простор за складиштење и дистрибуцију пнеуматика од стране 
продавца пнеуматика (власник простора) ДА   НЕ (заокрушити) 

Има продавницу у оквиру вулканизерских услуга (власништво)  ДА   НЕ (заокрушити) 

Ради само у дефинисано радно време ДА  НЕ (заокрушити) 

По захтеву пружа услуге до 18 часова (за исту понуђену цену)  ДА   НЕ (заокрушити) 

По захтеву пружа услуге до 21 час (за исту понуђену цену) ДА   НЕ (заокрушити) 

Не пружа услуге суботом и недељом  ДА   НЕ (заокрушити) 

Пружа услуге суботом у прописано време (за исту понуђену цену)  ДА   НЕ (заокрушити) 

По захтеву пружа услуге суботом и недењом до 18 часова (за исту понуђену 
цену)  ДА   НЕ (заокрушити) 

По захтеву пружа услуге суботом и недењом до 21 час (за исту понуђену цену)  ДА   НЕ (заокрушити) 
 
 
 
 
 

Место и датум:        Понуђач: 
 
________________________   М.П.   _____________________ 
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Образац бр.3 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Ред 
број 

Услов из члана 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама 

Испуњеност 
услова 

Доказ из 
члана 77. 
Закона о 
јавним 

набавкама 

Интернет адреса 
на којој се могу 

проверити 
тражени докази 

1.  

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 
 

ДА НЕ 

 

 

2.  

Да он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко 
од кривчних 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 
 

ДА НЕ 

 

 

3.  

Да му није изречена мера 
забране обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно слања 
позива за подношење понуда 
 

ДА НЕ 

 

 

4.  

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 
државе када има седиште на 
њеној територији 
 

ДА НЕ 

 

 

5.  

Да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом 
 

ДА НЕ 

 

 

6.  
Да ли располаже довољним 
техничким и кадровским 
капацитетом 

ДА НЕ 

 

 

 Образац попунио:    Одговорно лице:  

  
 

М.П. 
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Напомена:  
 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац 
ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет дана. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА  

КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 
 
1. Понуђач је дужан да образац за оцену испуњености услова попуни, потпише и овери 

печатом. 

2. По свим тачкама у колони ''Испуњеност услова'' заокружи одговарајући одговор '' ''Да'' 

или ''Не''. 

3. У колони ''Доказ из члана 77. Закона о јавним набавкама'' под тачкама 1,2 и 3. навести 

датум и број документа као и назив органа који је документ донео односно издао. 

4. Уместо документа којима потврђује испуњеност услова за учешће у јавној набавци 

мале вредности, понуђач доставља изјаву дату под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу да испуњава све услове предвиђене законом и конкурсном 

документацијом 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6. Као доказе из захтева описаног у тачки 6. ''Да располаже довољним техничким и 

кадровским потенцијалом'' понуђач доставља (као додатне услове): 

 
ПАРТИЈА БР. 1 - Одржавање моторних возила 
 

− опрему за мерење карактеристика мотора (као што су степен компресије 
мотора, емисију издувних гасова и сл.), приложити списак опреме и 
сертификат о испитивању опреме; 

− опрему и апарате за оптичку реглажу трапа возила, приложити списак опреме 
и сертификат о испитивању опреме; 

− осталу опрему и алат за сервисирање мотора, система преноса снаге, система 
ослањања, система кочења итд; 

− опрему и алат за одржавање електроинсталација на возилима; 
− опрему и алат за рад на каросерији возила; 
− лакирарницу, алат и опрему за заштиту и лакирање каросерије возила; 
− аутоперионицу, са опремом за дубинско прање возила; 
− да је овлашћен за вршење техничког прегледа моторних возила и да поседује 

сву опрему за вршење исте делатности према Закону и стандардима, 
(приложити сертификат и сертификат одговорног радника / доказ надлежног 
органа); 

− да има свој магацин резервних делова или своју продавницу са резервним 
деловима за возила која користи ЈП “ГАС-РУМА”; 

− да су власници или закупци простора опремљеног за вршење техничких 
прегледа (доставити доказ о власништву простора или Уговор о закупу 
уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе предвиђене Уговором о 
закупу 

− да су делови које уграђују атестирани или реатестирани ако су увозног 
порекла и да поседују гарантни лист; 

− ако су овлашћени сервисери програма возила која су у употреби у ЈП “ГАС-
РУМА” да приложе сертификате; 
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− да су људски ресурси стручни, обучени и сертификовани за извођење радова 
на возилима у употреби у ЈП “ГАС-РУМА  

− у случају да понуђач за поједине услуге ангажује подизвођача, у обавези је да 
достави Уговор о пословно техничкој сарадњи као и доказ надлежног органа о 
овлашћењу за вршење техничких прегледа моторних возила и за 
подизвођача. 

 
 
ПАРТИЈА БР. 2 - Вулканизерске услуге 
 

− Да поседује опрему када су у питању вулканизерске услуге и балансирање 
(навести тип уређаја и радова који се на истом могу извршити).  

 
− Доказ да је понуђач власник или закупац сервисно-техничког простора 

(адекватног сервисног простора, отвореног и затвореног, како би истовремено 
могао да ради најмање два возила). Доказ о власништву сервисног простора 
или Уговор о закупу уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе 
предвиђене Уговором о закупу.  

 
− Документовати да поседује простор на којем може да истовремено ради на 

два возила. 
 

− Доказ да је понуђач власник, продавац-дилер односно складиштар и 
дистрибутер пнеуматика (потврда о власништву, писмена потврда 
произвођача пнеуматика, уговор о дилерству – заступству, уговор о издавању 
просторa за складиштење и дистрибуцију пнеуматика). 
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Образац бр. 4 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуга ''Одржавање транспортних средстава'', број 41/1.2.1., 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 

6) Као доказе из захтева описаног у тачки 6. ''Да располаже довољним техничким и 
кадровским потенцијалом'' понуђач доставља (као додатне услове): 

 
Поред обавезних услова, понуђач треба да испуни и посебне услове за потребе 
сервисирања и вулканизирања возила. 

 
ПАРТИЈА БР. 1 - Одржавање моторних возила 
 

− опрему за мерење карактеристика мотора (као што су степен компресије 
мотора, емисију издувних гасова и сл.), приложити списак опреме и 
сертификат о испитивању опреме; 

− опрему и апарате за оптичку реглажу трапа возила, приложити списак опреме 
и сертификат о испитивању опреме; 

− осталу опрему и алат за сервисирање мотора, система преноса снаге, система 
ослањања, система кочења итд; 

− опрему и алат за одржавање електроинсталација на возилима; 
− опрему и алат за рад на каросерији возила; 
− лакирарницу, алат и опрему за заштиту и лакирање каросерије возила; 
− аутоперионицу, са опремом за дубинско прање возила; 
− да је овлашћен за вршење техничког прегледа моторних возила и да поседује 

сву опрему за вршење исте делатности према Закону и стандардима, 
(приложити сертификат и сертификат одговорног радника / доказ надлежног 
органа); 
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− да има свој магацин резервних делова или своју продавницу са резервним 
деловима за возила која користи ЈП “ГАС-РУМА”; 

− да су власници или закупци простора опремљеног за вршење техничких 
прегледа (доставити доказ о власништву простора или Уговор о закупу 
уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе предвиђене Уговором о 
закупу 

− да су делови које уграђују атестирани или реатестирани ако су увозног 
порекла и да поседују гарантни лист; 

− ако су овлашћени сервисери програма возила која су у употреби у ЈП “ГАС-
РУМА” да приложе сертификате; 

− да су људски ресурси стручни, обучени и сертификовани за извођење радова 
на возилима у употреби у ЈП “ГАС-РУМА  

− у случају да понуђач за поједине услуге ангажује подизвођача, у обавези је да 
достави Уговор о пословно техничкој сарадњи као и доказ надлежног органа о 
овлашћењу за вршење техничких прегледа моторних возила и за подизвођача 

 
ПАРТИЈА БР. 2 - Вулканизерске услуге 
 

− Да поседује опрему када су у питању вулканизерске услуге и балансирање 
(навести тип уређаја и радова који се на истом могу извршити).  

 
− Доказ да је понуђач власник или закупац сервисно-техничког простора 

(адекватног сервисног простора, отвореног и затвореног, како би истовремено 
могао да ради најмање два возила). Доказ о власништву сервисног простора 
или Уговор о закупу уколико је закупац и доказ да су измирене све обавезе 
предвиђене Уговором о закупу.  

 
− Документовати да поседује простор на којем може да истовремено ради на 

два возила. 
 

− Доказ да је понуђач власник, продавац-дилер односно складиштар и 
дистрибутер пнеуматика (потврда о власништву, писмена потврда 
произвођача пнеуматика, уговор о дилерству – заступству, уговор о издавању 
просторa за складиштење и дистрибуцију пнеуматика). 

 

 

 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

       

Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ПАРТИЈА БР:____ Образац бр. 5 
  
 
 
 
 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
 
 

Изјављујем, да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из конкурсне 

документације за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку 

услуга: ''Одржавање транспортних средстава''  под којима подносимо своју понуду.  

 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може 

бити контрадикторан овим условима.  

 

Сагласан сам да у потпуности одговарам наручиоцу за извршење уговорене набавке 

 

Под пуном одговорношћу, изјављујем да су сви подаци исказани у документима који су 

достављени уз понуду истинити и тачни. 

 
 
 
 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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ПАРТИЈА БРОЈ:_____       Образац бр.6 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
 
 
 
 

У вези са јавном набавком 41/1.2.1. – ''Одржавање транспортних средстава''  у 

поступку јавних набавки мале вредности, изјављујемо да понуду подносимо самостално те 

да не наступамо са подизвођачем.  

 
 
 
 
 
Напомена: 
Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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ПАРТИЈА БРОЈ:______        Образац бр.7 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 

 
 

У вези са позивом за доделу уговора о јавној набавци мале вредности ''Одржавање 
транспортних средстава'' , изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку 
наводимо њихово учешће по вредности: 
 
У понуди подизвођач,________________________________ . (назив) учествује у вршењу  

 

____________________________ што износи__________________________________ динара  

 

или_________________________________.  % укупне вредности понуде. 

 
 
 
 
Напомена: 

- Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем 
- У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати и попунити за 

сваког од подизвођача. 
         -        Назначити број партије на коју се образац односи. 
 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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ПАРТИЈА БРОЈ:____ 
 

Образац бр. 8 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
 
 

1. Назив Подизвођача   

2. Седиште Подизвођача   

3. Одговорна особа (потписник 
уговора)   

4. Особа за контакт   

5. Телефон   

6. Телефакс   

7. Електронска пошта   

8. Текући рачун Подизвођача   

9. Матични број Подизвођача   

10. Порески идентификациони број 
подизвођача   

11. Обвезник ПДВ: ДА НЕ  
 
 
 
 
Напомена:  
У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати. 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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ПАРТИЈА:___ 

Образац бр. 9 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга ''Одржавање транспортних средстава'' , 
број 41/1.2.1., испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

       

 

Напомена:  
Уколико понуђач подноси самостално понуду, изјава не мора бити попуњена и потписана. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
Образац број 9 се односи и на Партију 1 и на Партију 2. 
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Образац бр. 10 

ПАРТИЈА БРОЈ: _____ 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора) 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Е-mail 

 

 
Текући рачун предузећа и банка 

 

 
Матични број понуђача 

 

 
Порески број предузећа – ПИБ 

 

 
ПДВ број 

 

 
 
 
 Место и датум,    Одговорно лице  

  
 

М.П. 
   

       

 
 
Напомена: 
Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког 
члана групе понуђача. 
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ПАРТИЈА БРОЈ:___ 
Образац бр. 11 

 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 
ПОНУДУ 

 
 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку за јавну набавку мале вредности , 
услуга бр. 41/1.2.1., ''Одржавање транспортних средстава''. 
 
Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред 
Наручиоцем. 
 

ПУН НАЗИВ, 
СЕДИШТЕ, ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

ВРСТА УСЛУГА 
 КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 

  Потпис одговорног
лица: 

 
 

М.П.

Члан групе: 

  Потпис одговорног
лица: 

 
 

М.П.

Члан групе: 

  Потпис одговорног
лица: 

 
 

М.П.

Члан групе: 

  Потпис одговорног
лица: 

 
 

М.П.

 
Датум: ____________________' 
 
Напомена:  
Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде. 
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ПАРТИЈА БРОЈ:____ 
 

Образац бр. 12 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012), под 
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач  дајем следећу 
 
 
 Понуђач:_________________________________________________________, 
 
 Седиште и адреса:_________________________________________________, 
 
 Матични број:_____________________________________________________, 
 
 ПИБ:____________________________________________________________. 
 
 
 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду број 
_____________________ (уписати) од _________________.2014. (уписати) године, 
припремљену  на  основу позива за подношења понуда у поступку јавне набавке мале 
вредности број 41/1.2.1. – ''Одржавање транспортних средстава'' , подносим независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуду, овај образац 
потписује и оверава печатом носилац посла групе понуђача. 
 
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 
 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
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          Образац бр.13 
У Г О В О Р 

ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
Закључен дана__________2014.године, између: 
 
1. ЈП ''ГАС-РУМА''  , Рума, улица ЈНА бр.136 које  заступа в.д. директора  Рада Маравић, ( у 
даљем тексту:''Наручилац услуга''), с једне стране и  
2. ___________________________, улица и место, ____________________________,  као Давалац 
услуге које заступа ________________________ ( у даљем тексту:''Давалац услуга''),  с друге стране 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је услуга сервисирања и одржавање транспортних средстава са уградњом 
оригиналних резервних делова, на територији Општине Рума, у свему према Понуди бр.___________ 
од дана ________________ Даваоца услуга, Техничкој спецификацији и Ценовнику резервних делова 
који чине саставни део овог Уговора. 

Списак возила је саставни део Уговора и Наручилац услуга задржава право промене 
спецификације возила, о чему ће благовремено обавестити Даваоца услуга.  
 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 2. 
 

Давалац услуга се обавезује да возила одржава и врши поправке, стручно, квалитетно, у 
складу са добрим пословним обичајима, према прописаној технологији и важећим правилима и 
стандардима, као и да обезбеди уградњу оригиналних резервних делова сукцесивно током 
уговореног периода на захтев и према потребама Наручиоца. 

Рок за отварање радног налога Даваоца услуга и започињање пружања услуга тече од пријема 
возила у сервис Даваоца услуга. 

Рок за извршење услуге је максимум 10 радних дана од пријема возила у сервис. 
Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу пружи услуге које су предмет овог Уговора у 

количини и према квалитету који су прецизирани конкретним захтевом за набавку. 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да преко свог представника пријаву квара врши писменим путем, а у 
хитним случајевима телефоном. 

Наручилац може да стави приговор на количину или квалитет извршене услуге при 
преузимању возила или најкасније  у року од два дана од извршене услуге.  
 
ЦЕНА 

Члан 4. 
 

Цена услуга које су предмет овог Уговора дате су по норма часу и утврђене су у приложеној 
Понуди број ____од ________________ године на основу које је извршена додела Уговора о јавним 
набавкама мале вредности. 

Давалац услуга је у обавези да по потписивању Уговора достави ЈП ''Гас-Рума'' свој норматив 
радова. 

Цена је фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 5. 

 
Давалац услуга је дужан да у року од 2 дана по извршеном послу испостави фактуру и радни 

налог са спецификацијом и пратећом документацијом о извршеном послу. 
Наручилац се обавезује да по пријему исправног рачуна за извршене услуге плати фактуру у 

року од _______  дана.  
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ГАРАНЦИЈА 
Члан 6. 

 
Давалац услуга је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од _________ 

месеци. 
Давалац услуга је дужан да за уграђене оргиналне резервне делове да произвођачку 

гаранцију. 
Уколико је због неисправног функционисања замењених делова извршена поновна замена 

делова или њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново, од поновне замене делова, 
односно од враћања оправљеног дела. 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 7. 
 

Овај уговор је временски и финансијски ограничен. 
Временски, Уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања, а 

финансијски до висине средстава опредељених за реализацију овог Уговора. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
 

Све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Свака од уговорених страна може писмено отказати овај Уговор услед кршења одредаба 
Уговора и у другим случајевима сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, Закона о 
облигационим односима и других позитивних прописа. 

Уговорена страна о својој намери да раскине уговор дужна је да писменим путем обавести 
другу страну. 

Уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 15 (петнаест) дана од пријема писменог 
обавештења. 

 
Члан 9. 

 
Све спорове који настану при реализацији овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше 

споразумно, а уколико се исти не може постићи надлежан је суд према седишту Наручиоца. 
 

Члан 10. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају Даваоцу 
услуга, а преостала  4 (четири) Наручиоцу услуга. 

 
 

У Руми _______________ 
 
 
 
 Наручилац услуга:    Давалац услуга:  

  
 

. 
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        Образац бр.14 

 
У Г О В О Р 

ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
Закључен дана__________2014.године, између: 
 
3. ЈП ''ГАС-РУМА''  , Рума, улица ЈНА бр.136 које  заступа в.д. директора  Рада Маравић,  
( у даљем тексту:''Наручилац услуга''), с једне стране и  
2.  _____________________________, улица и место,_______________________,  као 
Давалац услуге које заступа ________________________ ( у даљем тексту:''Давалац 
услуга''),  с друге стране 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет уговора су вулканизерске услуге и услуге балансирања пнеуматика у свему 
према Понуди бр. _________ од дана _______________године Даваоца услуга, која чине 
саставни део овог Уговора. 

  
 
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 2. 
 

Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. врши стручно, квалитетно, у складу 
са добрим пословним обичајима, према прописаној технологији и важећим правилима и 
стандардима. 

 
Давалац услуга се обавезује да ће уговорене услуге извршавати сукцесивно у складу 

са потребама Наручиоца и у року од _______дана од постављања захтева Наручиоца. 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да преко свог представника пријаву везану за пружање 
вулканизерских услуга изврши преко телефона, или доласком на адресу Даваоца услуга. 

Наручилац може да стави приговор на количину или квалитет извршене услуге при 
преузимању возила или најкасније  у року од два дана од извршене услуге.  
 
ЦЕНА 

Члан 4. 
 

Цена услуга које су предмет овог Уговора дате су у приложеној Понуди број ________ 
од  ______________ године на основу које је извршена додела Уговора о јавним набавкама 
мале вредности. 
Цена је фиксна у динарима до окончања Уговора. 

 
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
 

Понуђач је дужан да у року од 2 (два)  дана испостави фактуру по извршеном послу. 
Наручилац се обавезује да по пријему исправног рачуна за извршене услуге плати 

фактуру у року од  ________________  дана.  
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ГАРАНЦИЈА 

Члан 6. 
 

Давалац услуга је дужан да гарантује квалитет извршених услуга у периоду од _____  
месеци. 

. 
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 7. 
 

Овај уговор је временски и финансијски ограничен. 
Временски, Уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања, а 

финансијски до висине средстава опредељених за реализацију овог Уговора. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
 

Све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Свака од уговорених страна може писмено отказати овај Уговор услед кршења 
одредаба Уговора и у другим случајевима сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, 
Закона о облигационим односима и других позитивних прописа. 

Уговорена страна о својој намери да раскине уговор дужна је да писменим путем 
обавести другу страну. 

Уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 15 (петнаест) дана од пријема 
писменог обавештења. 

 
Члан 9. 

 
Све спорове који настану при реализацији овог Уговора, уговорне стране ће настојати 

да реше споразумно, а уколико се исти не може постићи надлежан је суд према седишту 
Наручиоца. 

 
Члан 10. 

 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају 

Даваоцу услуга, а преостала  4 (четири) Наручиоцу услуга. 
 
 

У Руми _______________ 
 
 
 
 Наручилац услуга:    Давалац услуга:  

  
 

. 
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Образац бр. 15 

 

ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
Редни 
број 

 
НАЗИВ ТРОШКОВА 

 
ВРЕДНОСТ 

   

   

   

   

   

   

   

 
УКУПНО: 

 

 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама) 
 
 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:  

Понуђач није у обавези да попуњава овај образац. 
 
 
 
 
 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

       

 
 


