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На основу чл. 32.  и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања
испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013,  86/2015),  Одлуке  о  покретању
поступка јавне набавке број.  167/2016  од  26.04.2016.године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр. 169/2016 од 26.02. 2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности за  јавну набавку услуге – сервисирање
службених аутомобила и возила 

ЈН бр. 2/2016 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад  
Матични број: 08760292 , ПИБ: 102033806,
Адреса: 21000 Нови Сад, Ул. Војводе Мишића бр. 1 
Интернет страница: www.magyarszo.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,  у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге – сервисирање службених аутомобила и
возила.

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

5. Контакт лице 
Лице за контакт: Едвина Ердеди, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: edvina@magyarszo.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге – сервисирање службених аутомобила и
возила. 

Предмет јавне набавке обухвата:  редовно и ванредно сервисирање аутомобила и
возила,  аутоелектричарске,  ауторлимарске,  аутомеханичарске  и  сродне  услуге  по
уговору о јавној набавци и понуди Понуђача; 

Понуђач је у обавези да обезбеди нове резервне делове који се уграђују, уз изричито
одобрење Наручиоца може се уградити и половни резервни делови.  

ОРН: Услуге поправке и одржавање аутомобила – 50112000 

Партија бр. 1: Сервис ,,ВАЗ ЛАДА“ аутомобила; 
Партија бр. 2: Сервис ,,ТАМ 80 Т 5 Б“ возила;
Партија бр. 3: Сервис ,,ФИАТ“ аутомобила;
Партија бр. 4: Сервис ,,Мерцедес Шпринтер“ возила;
Партија бр. 5: Сервис ,,Шкода“ аутомобила;
Партија бр. 6: Сервис ,,Peugot” аутомобила; 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

1. Ближи опис предмета јавне набавке: 

Партија бр. 1: Сервис ,,ВАЗ ЛАДА“ аутомобила; 

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километр

и:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

VAZ LADA
111

2003 1499 57 200.000 06. 08. 2015. 

VAZ LADA
21110

2003 1499 57 178.000 03. 11. 2015. 

VAZ LADA
SAMARA 1.5

2002 1499 57.2 146.000 05. 11. 2015. 

VAZ LADA
SAMARA 1.5

2002 1499 57.2 221.000 09. 02. 2016.

Партија бр. 2: Сервис ,,ТАМ 80 Т 5 Б“ возила;

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километр

и:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

TAM 80 T 5 B 1990 3860 57 15000 05. 05. 2015. 

Партија бр. 3: Сервис ,,ФИАТ“ аутомобила;

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километри

:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

FIAT DOBLO
MAXI

2011 1368 70 385.000 12. 08. 2015.

FIAT PUNTO
CLASSIC 1.2

2011 1242 44 116.000 10. 09. 2015.

FIAT PUNTO
CLASSIC 1.2

2011 1242 44 70.000 03. 03. 2016. 
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Партија бр. 4: Сервис ,,Мерцедес Шпринтер“ возила;

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километри

:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

MERCEDES
SPRINTER

413 CDI

2002 2151 95 808.000 05. 09. 2015.

MERCEDES
SPRINTER

413 CDI

2002 2210 95 861.000 05. 09. 2015.

Партија бр. 5: Сервис ,,Шкода“ аутомобила;

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километри

:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

ŠKODA
FABIA 1.4
COMFORT

2002 1397 44 238.150 03. 06. 2015.

ŠKODA
FABIA

ELEGANCE

2002 1397 50 481.000 24. 11. 2015.

ŠKODA
FABIA

CLASSIC 1.2

2010 1135 44 137.568 15. 05. 2015.

ŠKODA
FABIA 

2005 1397 44 281.000 06. 08. 2015.

ŠKODA
FABIA 

2002 1397 44 206.000 -

ŠKODA
OCTAVIA

2011 1968 81 137.000 08. 05. 2015.
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Партија бр. 6: Сервис ,,Peugot” аутомобила : 

Тип возила: Година
произво

дње:

Запр.
мотор

а
(ccm):

Снага
мотор

а
(kW):

Пређени
километри

:

Гориво: Последњи мали
сервис: 

PEUGEOT
308

CONFORT
PACK 1.4 E

2011 1397 72 86.000 26. 01. 2016.

Предмет јавне набавке обухвата следеће услуге (по стварним потребама Наручиоца): 

-  мали сервис (услуге сервисирања и уградње резервних делова, резервни
делови, замена уља итд.); 
- аутолимарске услуге; 
- аутоелектричарске услуге;  
- аутомеханичарске услуге; 
- уградњу резервних делова; 

Резервни делови:

Понуђач је дужан да уграђује нове резервне делове, уз изричиту сагласност Наручиоца
може се уградити и половни резервни делови. 

 Гаранција за извршена услуге: 

Гаранција за извршене услуге је најмање шест месеци, гаранција за резервне делове
се одређује у складу са гаранцијом произвођача резервних делова. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

Обавезни услови из члана 75. Закона: 

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

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима Републике  Србије  или  стране  државе  када  има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач  је  дужан  да  при  састављању понуде  изричито  наведе  да  је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема
забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време  подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Додатни услови из члана 76. Закона: 

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава  и  додатне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке
дефинисане Конкурсним документацијом и то: 

1) Технички  капацитет  -  у  моменту  подношења  понуде  поседује  –  користи
пословне просторије у  којима обавља послове у вези са предметом јавне
набавке и располаже са неопходном опремом за извршење услуга које су
саставни део предмета јавне набавке; 

2) Кадровски  капацитет  -  сматра  се  да  понуђач  располаже  довољним
кадровским капацитетом уколико на извршењу предметне набавке, за партију
за коју подноси понуду, има радно ангажовано најмање 2 лица која раде на
послвима који су повезане са премдетном јавне набавке у периоду важења
уговора о јавној набавци; 

3) Финансијски капацитет –  да је понуђач у пословној 2015. години остварио
промет од најмање 2.000.000,00 динара; 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.  Закона,
подизвођач  мора  да  испуњава обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  4)
Закона. 
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Уколико понуду подноси група понуђача,  сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,
понуђач  доказује  достављањем  следећих  доказа  или  Изјавом  о  испуњености
обавезних услова којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује  да  испуњава  горе  наведена  услове  (Образац  бр.  IV/3  Изјаве  о
испуњености услова из члана 75. Закона):

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -  Доказ:  Извод  из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Пр  авна лица:   1) Извод из казнене
евиденције,  односно  уверењe  основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног  правног  лица,  којим се потврђује  да правно лице није  осуђивано за
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од
кривичних  дела  организованог  криминала;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,  којим се потврђује  да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог
криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских
заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за  сваког  од  њих.   П  редузетници  и  
физичка  лица  :   Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне
полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  Закона  -  Доказ: Уверење  Пореске  управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио обавезе  по
основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или  потврду  Агенције  за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана  чл. 75. ст. 2.  -  Доказ:  Потписан о оверен Oбразац изјаве о
испуњености услова из члана 75. и 76. закона.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама се доказује на
доле описани начин: 

1) Технички  капацитет  -  у  моменту  подношења  понуде  поседује  –  користи
пословне  просторије  у  којима  обавља  послове  у  вези  са  предметом  јавне
набавке и  располаже  са  неопходном  опремом  за  извршење  услуга  које  су
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саставни  део  предмета  јавне  набавке -  Изјавом  о  испуњености  услова
(Образац бр. IV/3 Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона):

2) Кадровски капацитет - сматра се да понуђач располаже довољним кадровским
капацитетом  уколико  на  извршењу  предметне  набавке,  за  партију  за  коју
подноси понуду, има радно ангажовано најмање 2 лица која раде на послвима
који  су повезане са премдетном јавне набавке у периоду важења уговора о
јавној набавци – уговор о раду, уговор о делу или други уговор или доказ о
радном ангажовању 2 лица која раде на пословима који су повезани са
предметом јавне набавке који покрива период важења уговора ; 

3) Финансијски капацитет –  да је  понуђач у  пословној  2015.  години остварио
промет  од  најмање  2.000.000,00  динара  –  финансијски  извештај  за  2015.
годину,  завршни  рачун  или  други  одогварајући  доказ  о  послонним
приходима у 2015. години.

Изјава о испуњености  услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.

Ако је понуђач доставио изјаву о испуњености услова, наручилац ће пре доношења
одлуке  о  додели  уговора  од  понуђача  чија  понуда  је  оцењена  као  најповољнија
затражити  да  достави  копију  захтеваних  доказа  о  испуњености  услова,  а  може да
захтева на увид оверену копију или оригинал свих или појединих захтеваних доказа о
испуњености услова. 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  или  понуђач  је  дужан  да  за
сваког члана групе достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4). 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75.  став 1.  тач. 1) до 4)
Закона или  обавезни услови из члана 75. став 1. тачке 1-4) се доказују изјавом којом
подизвођач понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава те услове (Образац бр. IV/4 Изјаве о испуњености услова из члана 75. и
76. Закона за подизвођача).
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија,  а  наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од
понуђача,  чија  је  понуда  на  основу  извештаја  за  јавну  набавку  оцењена  као
најповољнија,  да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају  да  доставе  доказ  из  чл.   75.  ст.  1.  тач.  1)  Извод  из  регистра  Агенције  за
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за
привредне регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ
доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа,  приложити своју  писану изјаву,  дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране
надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛВОА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
ЗА ПОНУЂАЧА

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 услуге – сервисирање службених аутомобила и возила ЈН
бр. 2/2016 испуњава све услове из чл. 75.и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст.
2. Закона).

5) Да у  моменту подношења понуде поседује  –  користи  пословне  просторије  у
којима обавља послове  у  вези  са  предметом јавне  набавке и  располаже са
неопходном опремом за извршење услуга које су саставни део предмета јавне
набавке. 

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛВОА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

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

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________(навести  назив  понуђача)  у
поступку јавне набавке услуге – сервисирање службених аутомобила и возила ЈН
бр.  2/2016 испуњава  све  услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове  дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст.
2. Закона).

5) Да у  моменту подношења понуде поседује  –  користи  пословне  просторије  у
којима обавља послове  у  вези  са  предметом јавне  набавке и  располаже са
неопходном опремом за извршење услуга које су саставни део предмета јавне
набавке. 

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена:  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: DOO MAGYAR SZÓ KFT, Нови Сад, 21000 Нови Сад, ул.
Војводе  Мишића  бр.  1 са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку услуге  –
сервисирање  службених  аутомобила  и  возила  ЈН  бр.  2/2016–  партија  бр.
___________ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На коверти обавезно назначити на коју или које партије се односи. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10,00
часова 11. 05. 2016. године. 
   
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.

Јавно отварање понуда ће се обавити 11. маја 2016.године, са
почетком  у  10,30 часова,  у  канцеларији  бр.409, на  4.  спрату  седишта  фирме,  на
адреси  Наручиоца,  Војводе  Мишића  1,  Нови  Сад,  уз  присуство  овлашћених
представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да
поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверенo печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
   
Понуда мора да садржи:

• Прописане и попуњене обавезне обрасце из Конкурсне документације;
• Изјаву о испуњености услова или доказе о испуњености обавезних услова;
• Модел уговор; 
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3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је подељена на шест партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија,  не  морају  бити  достављени  за  сваку  партију  посебно,  односно  могу  бити
достављени у једном примерку за све партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року  за  подношење понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи који  део  понуде  мења односно која  документа
накнадно доставља. 
Измену,  допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: DOO  MAGYAR SZÓ
KFT Нови Сад, 21000 Нови Сад, ул. Војводе Мишића бр. 1,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – сервисирање службених аутомобила и
возила  ЈН бр. 2/2016 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – сервисирање службених аутомобила и
возила  ЈН бр. 2/2016 - партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – сервисирање службених аутомобила и
возила  ЈН бр. 2/2016 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ”.
или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку услуге  –  сервисирање  службених
аутомобила и возила  ЈН бр. 2/2016 – партија бр.__________ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у
заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда.
У  Обрасцу  понуде  (поглавље  VI),  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу  понуде
(поглавље VI) 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. тач. 1) до
2) Закона и то податке о: 

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

• опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  

Рок плаћања је износи најмање 8 дана а највише 45 дана, од дана пријема уредног
рачуна-фактуре  о  извршеним  услугама.  Плаћање  се  врши  вирмански,  уплатом  на
рачун  понуђача.  Понуђач  испоставља  фактуру  након  сваке  појединачне  извршене
услуге. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Плаћање се врши у динарима. 
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9.2. Захтев у погледу рока вршења услуге 

Наручилац  о  потребним  услугама  обавештава  усмено  или  писмено  изабраног
понуђача. Понуђач је у обавези да захтевану услугу изврши најкасније у року од 5 дана
од дана уредно пријемног обавештења. У случају оправданих околности рок од 5 дана
се продужава.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4   Гарантни рок  

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за извршене услуге и
то најмање 6 месеци, гарантни рок за уграђене делове се утврђује по гарантом року
који одређује произвођач резервних делова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

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

Укупна  цена  у  току  важења  уговора  зависи  од  стварних  потреба  Наручиоца  за
предметом  јавне  набавке  и  лимитирана  је  процењеној  вредношћу  предмета  јавне
набавке  и  средствима  која  су  предвиђена  финансијском  планом  наручиоца  за  ту
намену у 2016. години.

Јединичне цене из понуде су фиксне у току важења уговора и не могу да се мењају.

Средства за реализацију уговора о јавној набавци су обезбеђена Финансијским планом
Наручиоца  за  2016.  годину.  Плаћања  доспелих  обавеза  насталих  у  2016.  години,
вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у складу са финансијским
планом Наручиоца за 2016. годину. За део реализације уговора који се односи на 2017.
годину,  реализација  уговора  ће  зависити  од  обезбеђења  средстава  Финансијским
планом Наручиоца за 2017. годину. У супротном, уговор престаје да важи без накнаде
штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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11.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

12.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  путем електронске  поште на  e-mail:
edvina@magyarszo.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези  са припремањем понуде,  најкасније  5  дана  пре  истека  рока  за  подношење
понуде. 
Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  објавити  на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, ЈН  2/2016
сервисирање службених аутомобила и возила.“
Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну документацију  8  или  мање дана  пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

13.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења која  ће  му  помоћи  при  прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако  се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака,  наручилац  ће његову
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  „Економско
најповољније понуде“. 
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Елементи  критеријума  ,,Економско  најповољније  понуде“  су  ,,Цена  услуга“,
,,Удаљеност сервисне станице“, ,,Цена карактеристичних резервних делова“: 

1) ЦЕНЕ УСЛУГА             70 пондера; 

Поткритеријуми и методологија додела пондера: 

1.1.  Цена норма сата за аутомеханичарске услуге  20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутомеханичарске услуге из
понуде,  између  појединачних  осталих  одговарајућих  понуда. Понуда  са  најнижом
понуђеном ценом добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге
из осталих понуда израчунаће се према формули:

2  0 x најнижа понуђена цена  
цена осталих понуда

1.2.  Цена норма сата за аутоелектричарске услуге              10 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се цена норма сата за аутоелектричарске услуге из
понуде,  између  појединачних  осталих  одговарајућих  понуда. Понуда  са  најнижом
понуђеном ценом добија 20 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге
из осталих понуда израчунаће се према формули:

10 x најнижа понуђена цена
цена осталих понуда

1.3.  Цена норма сата за аутолимарске услуге              10 пондера

Код овог  критеријума  упоређиваће  се  цена  норма сата  за  аутолимарске  услуге  из
понуде,  између  појединачних  осталих  одговарајућих  понуда.  Понуда  са  најнижом
понуђеном ценом добија 10 пондера. Број пондера за цену норма сата код ове услуге
из осталих понуда израчунаће се према формули:

1  0 x најнижа понуђена цена  
цена осталих понуда

1.4.  Цена услуге малог сервиса              30 пондера 

Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге малог сервиса из понуде, између
појединачних  осталих  одговарајућих понуда.  Понуда  са најнижом понуђеном ценом
добија  30  пондера.  Број  пондера  за  цену услуге  малог  сервиса  код  ове  услуге  из
осталих понуда израчунаће се према формули:

30 x најнижа понуђена цена
цена осталих понуда

Укупан број пондера за критеријум ,,ЦЕНА УСЛУГЕ“ се одређује као збир пондера
додељених  за  поткритеријуеме:  цена  аутомеханичарских  услуга,  цена
аутолимарских услуга, аутоелектричарских услуга и цене услуге малог сервиса.  

2) УДАЉЕНОСТ СЕРВИСНЕ СТАНИЦЕ             15 пондера 
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Ако  се  место  сервисне  станице Понуђача  налази  на територији  Града Новог  Сада
понуђач добија – 15 пондера; 

Ако се место сервисне станице Понуђача налази на територији суседне општине у
односу на седиште Наручиоца понуђач добија – 5 пондера; 

Ако се место сервисне станице Понуђача налази на територији општине или града која
није суседна или није Град Нови Сад понуђач добија – 1 пондер. 
 
Имајући  у  виду  да  је  удаљеност  сервисе  станице  понуђача  битно  утиче  на
могућност извршења услуга у разумном року и повећава трошкове доласка до
сервисне  станице,  оцењивање  наведеног  критеријума  се  не  сматра
дискриминаторским. 

3) ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 15 пондера

Под  ценом  карактеристичних  резервних  делова  подразумевају  се  цене  следећих
резервних делова у зависности од типа возила за коју се подноси понуда:

филтер за ваздух

филтер за уље

филтер климе

филтер горива 

комплет каишева за мотор

сет квачила

моторно уље (литар) 

антифриз (литар) 

пумпа за воду

Код овог критеријума сабирају се цене за све наведене резервне делове и понуда са
најмањом  укупном  ценом  добија  15 пондера.  Пондери  за  остале  понуде  се
израчунавају према следећој формули:

1  5     x   најмања укупна цена  
понуђени укупна цена
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15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

У  случају  да  Понуђачи  остваре  исти  број  пондера,  Наручилац  ће  јавну  набавку
доделити  ономе Понуђачу који  је  имао  више пондера по  основу критеријума цена
услуга.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу IV конкурсне документације).
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за  коришћење патената,  као  и  одговорност  за  повреду заштићених  права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,  а копија се истовремено доставља
Републичкој  комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,
електронском поштом на e-mail edvina@magyarszo.com препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  ако  овим  законом  није  другачије
одређено.  Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека
рока  за  подношење  понуда,  а  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права
којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда,  а  након  истека  рока  из  става  3.  овог  члана,  сматраће  се  благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења
одлуке  о  додели  уговора,  одлуке  о  закључењу  оквирног  споразума,  одлуке  о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за  заштиту  права  је  десет  дана  од  дана  објављивања  одлуке  на  Порталу  јавних
набавки.  Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3.
и 4. овог члана, 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  закона.  Наручилац  објављује
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
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својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06 ,  позив на број 3/2015, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона. 
У  случају  да  је  поднета  само једна  понуда  наручилац  може закључити  уговор  пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона. 
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VI/1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 1 – Сервис ,,ВАЗ ЛАДА“ аутомобила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис службених аутомобила и возила ЈН 2/2016 – Партија бр. 1 Сервис ,,ВАЗ
ЛАДА“ аутомобила: 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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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.

6) ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  Партија  бр.  1  -  Сервис  ,,ВАЗ  ЛАДА“
аутомобила

ЦЕНА УСЛУГЕ: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
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без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 

6. сет квачила– без ПДВ –
а: 
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7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Датум и место:               Понуђач:
    М. П. 

_____________________________              ______________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI/2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 2  – Сервис ,,ТАМ 80 Т 5 Б“  возила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис службених аутомобила и возила ЈН 2/2016 – Партија бр. 2 - Сервис ,,ТАМ
80 Т 5 Б“  возила: 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 2 - Сервис ,,ТАМ 80 Т 5 Б“  возила: 

ЦЕНА УСЛУГЕ: 

5. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

6. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

7. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

8. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
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без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 

10. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

11. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

12. филтер климе– без ПДВ
–а: 

13. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

14. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 
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15. сет квачила– без ПДВ –
а: 

16. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

17. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

18. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Датум и место:               Понуђач:
    М. П. 

_____________________________    ______________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI/3  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 3  – Сервис ,,ФИАТ“ аутомобила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис  службених  аутомобила  и  возила  ЈН  2/2016  –  Партија  бр.  3 -  Сервис
,,ФИАТ“ аутомобила: 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

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:
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 3 - Сервис ,,ФИАТ“ аутомобила: 

НАПОМЕНА:  Посебно  попунити  за  ,,Fiat  Doblo  Maxi“ и  за  ,,Fiat  Punot  Classic“
возила и табелу за вредновање понуда:  

ЦЕНА УСЛУГЕ ,,FIAT DOBLO MAXI“: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 2/2016 35/64
 



без резервних делова)
без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА за FIAT DOBLO MAXI: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 
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6. сет квачила– без ПДВ –
а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

ЦЕНА УСЛУГЕ ,,FIAT PUNTO CLASSIC“: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 
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4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА за FIAT PUNOT CLASSIC: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 
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6. сет квачила– без ПДВ –
а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Табела за вредновање понуда: 

Тип возила:
Fiat Doblo

Maxi
Fiat punto

classic
УКУПНО:

Укупна цена услуге без ПДВ-а: 

Укупна цена резервних делова без
ПДВ –а:  

Датум и место:               Понуђач:
    М. П. 

_____________________________    ______________________________
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Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI/4  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 4  – Сервис ,,МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР“ возила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис  службених  аутомобила  и  возила  ЈН  2/2016  –  Партија  бр.  4 -  Сервис
,,МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР“ возила: 

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

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:
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Партија бр. 4 - Сервис ,,МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР“
возила: 

ЦЕНА УСЛУГЕ: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
без ПДВ –а: 
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УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 

6. сет квачила– без ПДВ –
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а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Датум и место:               Понуђач:
    М. П. 

_____________________________    ______________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI/5  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 5  – Сервис ,,ШКОДА“ аутомобила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис  службених  аутомобила  и  возила  ЈН  2/2016  –  Партија  бр.  5 -  Сервис
,,ШКОДА“ аутомобила

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

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:
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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.

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 5 - Сервис ,,ШКОДА“ аутомобила: 

Напомена:  Посебно одредити цену за  Škoda Fabia и  Škoda Octavia  возила.
Попунити и табелу за вредновање понуда.

ЦЕНА УСЛУГЕ за ,,Škoda Fabia“ возила: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
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без резервних делова)
без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ,,Škoda Fabia“:

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 
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6. сет квачила– без ПДВ –
а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

ЦЕНА УСЛУГЕ ,,Škoda Octavia“: 

Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
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без ПДВ –а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА за Škoda Octavia: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 
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6. сет квачила– без ПДВ –
а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Табела за вредновање понуда: 

Тип возила:
Škoda Fabia Škoda

Octavia
УКУПНО:

Укупна цена услуге без ПДВ-а: 

Укупна цена резервних делова без
ПДВ –а:  

Датум и место:               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
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и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VI/6  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА БР. 6  – Сервис ,,ПЕУГОТ“ аутомобила

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  услуге  –
сервис  службених  аутомобила  и  возила  ЈН  2/2016  –  Партија  бр.  6 -  Сервис
,,ПЕУГОТ“ аутомобила:

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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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.

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:
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија бр. 6 - Сервис ,,ПЕУГОТ“ аутомобила: 

ЦЕНА УСЛУГЕ: 

1. Цена норма сата за 
аутомеханичарске 
услуге: (један радни 
час) без ПДВ -а: 

 

2. Цена норма сата за 
аутоелектричарске 
услуге (један радни 
час) без ПДВ –а: 

3. Цена норма сата за 
аутолимарске услуге 
(један радни час) без 
ПДВ – а: 

4. Цена услуге малог 
сервисе (само услуга 
без резервних делова)
без ПДВ –а: 
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УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) без ПДВ -а: 

УКУПНО ЦЕНА УСЛУГЕ 
(1+2+3+4) са ПДВ -ом: 

УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА: 
(уписати назив општине или 
града где се налази место 
сервисне станице)

Рок плаћања (најмање 8 
највише 45 дана): 

Рок важења понуде: 
(минимално 30 дана) 

Гарантни рок за извршене 
услуге (најмање 6 месеци): 

ЦЕНА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА: 

1. филтер за ваздух – без
ПДВ –а: 

2. филтер  за  уље–  без
ПДВ –а: 

3. филтер климе– без ПДВ
–а: 

4. филтер за гориво – без
ПДВ –а: 

5. комплет  каишева  за
мотор– без ПДВ –а: 

6. сет квачила– без ПДВ –
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а: 

7. моторно  уље  (литар)  –
без ПДВ –а: 

8. антифриз  (литар)  –  без
ПДВ –а: 

9. пумпа за воду– без ПДВ
–а: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ –А 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ 
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (збир 
износа од 1-9): 

УКУПНА  ЦЕНА  СА  ПДВ  -ОМ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  (збир
износа од 1-9):

Датум и место:               Понуђач:
    М. П. 

_____________________________    ______________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 2/2016 58/64
 



VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
јавној набавци услуге сервисирања службених аутомобила и возила

Партија бр. _____ ___________________________
 (уписати број и назив партије)

НАПОМЕНА: У зависности од броја партија за који се подноси понуда попунити и потписати 
одговарајући број модел уговора. 

који је закључен дана  ……. 2016. године у Новом Сада између следећих уговорних страна: 

DOO MAGYAR SZÓ  KFT Нови Сад, са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића бр. 1,
Матични број: 08760292 ПИБ: 102033806, које заступа Екрес Розалија, директор Наручиоца, с
једне стране (даље: Корисник услуга) 

и

__________________________________ из _______________,  улица _________________ број
_______,  матични  број  ____________,  ПИБ  _____________,  кога  заступа  директор
_____________________(у даљем тексту: Давалац услуга)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,  понуду са
подизвођачем и члан групе  који  ће бити носилац посла или  понуђач  који  ће  у  име групе
понуђача потписати уговор.

Уговорне стране сагласно констатују:

-  да је Корисник услуга, као наручилац, на основу Закона о јавним набавкама спровео
поступак јавне набавке мале вредности услуга сервисирања службених аутомобила и возила
бр.  ЈН  2/2016;  

-  да је Давалац услуга доставио (самосталну/заједничку/са подизвођачем) понуду број
______ од ________ 2016. год. (биће преузето из понуде), која у потпуности испуњава услове из
конкурсне  документације,  налази  се  у  прилогу  и  саставни  је  део  овог  уговора;

- да је Корисник услуга Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац) доделио
уговор за јавну набавку услуга сервисирања службених аутомобила и возила, за партију ___
(попуњава  Наручилац);

-да  ће  Давалац  услуга  извршење  уговорних  обавеза  по  овом  Уговору  делимично
поверити  Подизвођачу ______________________  из  ___________ улица  _________________
број _______, матични број ____________, ПИБ _____________, (биће преузето из понуде)

-да  Давалац  услуга  извршава  уговорне  обавезе  са  чланом  групе  понуђача
____________________ из ___________ улица _________________ број _______, матични број
____________, ПИБ _____________, (биће преузето из понуде)

-да је саставни део овог Уговора Техничка спецификација предмета јавне набавке, Понуда
понуђача бр. ___________ од _______________ године и други релевантни делови Конкурсне
документације бр. 2/2016.
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Члан 1.

Предмет  овог  уговора  је  пружање  услуга  сервисирања  и  одржавања  возила  са
уградњом оригиналних резервних делова од стране Даваоца услуга Кориснику услуга за возила
из партије ______ (попуњава Наручилац).  

Сервисирање возила обухвата редовно сервисирање возила,  ванредно сервисирање
возила,  преглед  возила  са  детекцијом  кварова,  аутолимарске,  аутомеханичарске  и
аутоелектричарске услуге.

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

Ванредно сервисирање возила, односно одржавање возила (поправка возила) обухвата
отклањање уочених кварова-недостатака на возилу и његово стављање у редовну функцију, а
према налогу Корисника услуга.

Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Корисника услуга.

Члан 2.

Цена за аутомеханичарске услуге је _______________ динара без ПДВ –а по норма
часу.

Цена за аутоелектричарске услуге је _______________ динара без ПДВ –а  по норма
часу.  

Цена за аутолимарске услуге је _______________ динара без ПДВ –а  по норма часу.

Цена услуге малог сервиса је ____________________ динара без ПДВ –а.

Цене су фиксне и не могу да се мењају у ток важења овог уговора

Укупна финансијска вредност овог уговора је _________ динара, без обрачунатог ПДВ-а,
односно __________ са ПДВ-ом (попуњава наручилац). У вредност уговора урачуната је цена
сервисирања и  одржавања возила  за  партију  ___  (попуњава  наручилац)  и  цена  резервних
делова. 

Констатује  се  да  су  средства  за  реализацију  уговора  о  јавној  набавци   обезбеђена
Финансијским планом Наручиоца за 2016. годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2016.
години, вршиће се до висине одобрених апропијација за ту намену, а у складу са финансијским
планом Наручиоца за 2016. годину. За део реализације уговора који се односи на 2017. годину,
реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава Финансијским планом Наручиоца за
2017.  годину.  У  супротном,  уговор  престаје  да  важи  без  накнаде  штете  због  немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

Члан 3.

Давалац услуга је дужан да у возила уграђује оригиналне резервне делове, изузетно уз
изричиту сагласност Корисника услуга може да уграђује и половне резервне делове. 

 Давалац услуге је дужан да пре потписивања уговора преда Кориснику услуга важећи
ценовник  резервних  делова  у  електронској  форми,  као  и  важеће  нормативе  и  мора  се
придржавати истих у току важења уговора.

Цена резервних делова пада на терет Корисника услуга. Уколико је потребно уградити
резервни део  који  није  предвиђен Ценовником резервних делова,  Давалац услуга  је  дужан  да
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најкасније у року од 24 часа о томе обавести  Корисника услуга и прибави његову сагласност за
куповину резервног дела.

Члан 4.

Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервиса, а Давалац услуга
не поседује сопствену шлеп службу, признаће му се трошкови транспорта – шлеповање возила
до сервиса према важећем ценовнику АМСС. Шлеповање, односно одвожење возила, давалац
услуга је дужан да изврши у року од 2 сата од позива Корисника услуга уколико се возило
налази на подручју седишта сервисера, односно 24 сата уколико се возило налази ван подручја
седишта сервисера.

Члан 5.

Корисник услуга ће извршити плаћање услуге на основу рачуна Даваоца услуга у року
од ____________дана од дана пријема рачуна (најмање 8 а највише 45 дана). Уз испостављени
рачун мора бити достављен налог за рад Корисника услуга, као и спецификација извршених
услуга са норма сатима и резервним деловима.

У  случају  да  Давалац  услуга  Кориснику  услуга  не  достави  уз  рачун  и  налог  са
наведеним прилозима, Корисник услуга неће бити обавезан да испостављени рачун плати.

Члан 6.

Давалац  услуга  се  обавезује  да  услуге  сервисирања  и  оправке  возила  изврши
најкасније у року од 5 дана  од дана пријема возила у рад.

Изузетно из оправданих разлога рок из става 1.  овог члана се продужава на захтев
Даваоца услуга. 

Уколико код Даваоца услуга буде констатована још нека неисправност која није била
обухваћена налогом Корисника услуга, Давалац услуга мора о томе писмено да га обавести.

Давалац  услуга  на  извршене  услуге  даје  гаранцију  ______  месеци  (попуњава
наручилац) од дана извршене услуге, без обзира на број пређених километара.

Давалац услуга на уграђене резервне делове даје  гаранцију  у  складу са гаранцијом
произвођача резервног дела.

Члан 7.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга и
уграђених оригиналних резервних делова, Давалац  услуге је дужан да недостатке отклони у
року  од  3  дана,  од  дана  сачињавања  Записника  о  рекламацији,  односно  да  уграђени
оригинални резервни део замени новим.

Члан 8.
Уговор се закључује на период од годину дана о дана потипсивања.

Утрошком  средстава  за  предметне  услуге  по  овом  уговору  у  износу  од  _________
динара,  без пореза на  додату вредност,  односно __________ динара са  ПДВ-ом (попуњава
Наручилац) пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи без права
Даваоца услуге на накнаду штете, о чему Корисник услуга обавештава Даваоца услуга.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе.
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О  својој  намери  да  раскине  уговор,  уговорна  страна  је  дужна  писменим  путем
обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења.

Члан 9.

На  све  што  није  предвиђено  овим  уговором  примењиваће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима.

Члан 10.

Измене и допуне овог уговора важе само кад се дају у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.

Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези са овим уговором

решавати споразумно, а у супротном уговара се надлежност по седишту Корисника услуга.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава
по 3 (три) примерка.

У Новом Саду, дана  …. 2016. године

    За Корисника услуге    За Даваоца услуга
          
     _________________                          ________________

Напомена:  Модел уговора понуђач мора да  попуни у складу са инструкцијама
Наручиоца   и  потпише,  чиме  потврђује  да  је  сагласан  са  садржином  модела
уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем,  као и да ће наручилац,  ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке  доставити доказ  негативне рефренце,  односно исправу  о  реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  ____________________  [навести
назив понуђача],  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у
поступку јавне набавке  услуга сервисирање службених аутомобила и возила бр.
ЈН 2/2016, 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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у
поступку јавне набавке услуга – сервисирање службених аутомобила и возила ЈН
бр.  2/2016 поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:  у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди,  наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту
конкуренције.  Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,
односно  заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне
набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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