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  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ЈН-1/2021/П3 
 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 

Одржавање и сервисирање службеног возила „Škoda 

Octavia A7 Style 1.6 TDI“ у гарантном року за потребе ЈКП 

„Градска топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака  

Назив:    Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за 

возила и припадајућу опрему 

Ознака:   50100000 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 35. 

став 4. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 

број 91/2019) - наручилац не мора да примењује одредбе ЗЈН 

на набавку једне или више партија ако је појединачна 

процењена вредност те партије мања од 300.000 динара за 

добра или услуге, односно мања од 500.000 динара за радове 

и ако укупна процењена вредност свих тих партија није већа 

од износа из члана 27. став 1. тачка 1) овог закона. 

Редни број набавке ЈН-1/2021/П3 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку по партијама су предвиђена у 

Плану јавних набавки за 2021 годину, РБ: услуге РБ 1.2.1, 

конто 532020  – Одржавање и сервисирање путничких и 

теретних службених возила наручиоца 

 

1. Врста поступка:  

Предметна набавка на коју се закон не примењује се спроводи у складу са чланом 35. став 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).   

            

2. Предмет набавке:  Услуге  

Предмет набавке број ЈН-1/2021/П3 су услуге – Услуге одржавања и сервисирања једног путничког 

службеног возила марке „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ 2019 годиште у гарантном року за потребе ЈКП 

„Градска топлана“ Зрењанин, са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме.  

 

Опис:  Услуге одржавања и сервисирања овог службеног возила обухвaта редовно одржавање и сервисирање 

возила, ванредно сервисирање возила и преглед возила са детекцијом кварова и поправком на годишњем 

нивоу. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Назив:      Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему 

Ознака:    50100000  

 

3. Циљ поступка:  

Поступaк набавке се спроводи рaди зaкључењa уговорa о нaбaвци на период од годину дана. 

 

4. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет набавке није обликован по партијама. 

 

5.  Процењена вредност  -   70,000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

• Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” број 119/2012 и 68/2015), на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим је потврђена извршена услуга.  
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• Валута плаћања не може бити краћа од 30 дана, нити дужа од 45 дана. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Захтеви у погледу гарантног рока 

• Понуђач мора да понуди гаранције за извршени рад и резервне делове и материјал које је уградио у 

возило. Понуђач је дужан да понуди (и у случају доделе уговора угради) нове и некориштене резервне делове. 

Услов је да Понуђач гарантује за извршени рад и уграђене резервне делове и материјал у периоду не мањем од 

шест (6) месеци.  

• Биће одбијене понуде које не испуњавају ове услове.  

 

Валута 

• Цене исказане у обрасцу понуде садрже вредност резервних делова и материјала као и вредност 

утрошеног рада приликом изградње и уградње истих и фиксне су током трајања уговора. У тим ценама морају 

бити обухваћени сви трошкови за извршење набавке, укључујући и трошкове превоза возила до сервиса у 

случају да понуђач пружање предметних услуга, врши у сервисним просторијама - сервису који је удаљен 

преко 20 километара од локације. 

• У „Образцу структурa цена са упутством за попуњавање“ су дате спецификације које се чешће јављају 

приликом извођења редовних и ванредних сервиса на возилу. У обрасцу се приказују јединичне цене 

резервних делова и материјала, као и цена услуге за сваку поједину операцију. У јединичним ценама из овог 

обрасца, садржани су сви трошкови за извршење појединих операција приликом пружања предметне услуге. 

За ову набавку уговарају се јединичне цене из образца: „Образац структура цена са упутством за 

попуњавање“, које су без обрачунатог ПДВ-а. Овај образац мора бити комплетно попуњен и рачунски 

коректан, јер приказује структуру цена које су дате у обрасцу понуде (за сваку партију посебно). У 

случају да понуђач не упише све цене које су тражене у обрасцу „Структура понуђене цене“ (или 

попуни поља са /, -, „0,00“ или „0“ и сл.) наручилац ће тумачити да понуђач ту услугу не врши и понуда 

ће бити одбијена због битног недостатка. 

• Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода и не могу се мењати. 

 

Квалитет 

• Услуге које су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

• Понуђач је дужан да услуге врши квалитетно у складу са важећим прописима и правилима струке. 
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1.  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМО:   

  

А)   САМОСТАЛНО 

Б)   СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

        (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем или као заједничка понуда уз понуду доставити на свом 

Обрасцу пуне податке о подизвођачима или о другим понуђачима из заједничке понуде. 

 

 

 

2.      ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 

Предмет набавке су:  „ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ 1 ВОЗИЛА „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ У 

ГАРАНТНОМ РОКУ  

за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

 

ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ  

 

 „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“  ГАРАНТНИ РОК: 
 

РБ МАРКА И ТИП 
ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ВРСТА 

ВОЗИЛА 
КОМАДА 

1. Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI 2019 Путничко 1 

 

Број шасије: 

 

Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI                                 -                               1 возило   (TMBAG6NE5LOO38304).  

 

Место, начин примопредаје и рокови сервисирања возила: 
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Услуге сервисирања возила обухвaтају редовно сервисирање возила, ванредно сервисирање возила и преглед 

возила са детекцијом кварова. 

Место примопредаје возила је сервисна просторија Понуђача. У случају да Понуђач пружање предметних 

услуга, врши у сервисним просторијама - сервису који је удаљен преко 20 километара од локације наручиоца, 

обавезан је да сноси све трошкове транспорта возила (од локације Наручиоца до сервиса и назад - до 

Наручиоца). 

У том случају Понуђач сервисира возило на следећи начин: преузима возило на адреси Наручиоца и товари на 

специјално возило за транспот возила - шлеп возило, превози возило у сервисне просторије и након поправке 

враћа возило Наручиоцу.  

Захтев наручиоца је да се у путничка возила уграђују само резервни делови који су прописани техничким 

карактеристикама од стране произвођача возила и да се користи потрошни материјал и флуиди по захтеву 

произвођача возила.  

 

Возила се примају на сервисирање искључиво писменим налогом издатим од стране Наручиоца. Наручилац не 

преузима обавезу плаћања услуге за возила која се сервисирају без писменог налога од стране Наручиоца. Рок 

за отварање радног налога и започињање пружања услуга возила тече од момента пријеме возила у сервис. 

Редован сервис возила која су примљена до 9.00 часова извршава се у току истог дана. Ванредан сервис возила 

која су примљена до 9.00 часова траје најдуже до истека следећег радног дана. У изузетним случајевима, као 

последица недостатка резервних делова на тржишту рок се продужава за наредних седам (7) дана.  

Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди 

Наручилац. Понуђач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора, у динарима без 

ПДВ-а, а према ценама датим у обрасцу структуре цена. 

 

1. Приликом пријема возила на сервис неопходно је:  

a. да овлашћено лице Даваоца услуга и представник Наручиоца који врши предају возила заједнички провере 

опште стање и комплетност возила и то:  

- Спољни преглед возила (каросерија, боја, пнеуматици, стакла, браве, ...)  

- Унутрашњи преглед возила (седишта, инструмент табла, облоге на вратима крову....)  

- Провера комплетности и исправности командних уређаја и опреме у кабини возила  

- Провера комплетности и исправности опреме возила (алат и прибор, резервни точак, брисачи стакала...)  

- Визуелни преглед стања и комплетности мотора и опреме смештене под хаубом,  

- Преглед стања пртљажног простора,  

 

b. да документ о визуелном прегледу возила буде оверен од обе уговорне стране. На истом је утврђено стање 

возила, укључујући евентуалне недостатке и оштећења.  

 

c. отворити радни налог за свако возило на којем се врши услуга. Као прилог рачуну Давалац услуга уз радни 

налог доставља Наручиоцу и декларацију уграђених резервних делова.  

 

2. Редовно сервисирање возила: Редовно сервисирање возила обухвата пружање сервисних услуга према 

препоруци произвођача возила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно на 

одређени временски период. Подразумеване операције приликом редовног сервисирања возила су следеће:  

- дијагностички преглед возила са детекцијом кварова,  

- провера: управљачког и кочионог система, вешања, нивоа течности и мазива, точкова, брава и др.  

- замена (материјал и делове обезбеђује сервисер): уља у мотору, филтер горива, уља, ваздуха и климе и др.  

 

Давалац услуга је дужан да понуди и угради резервне делове, нове и некориштене: фабрички упаковане 

(одобрене од стране произвођача возила).  

 

3. Ванредно одржавање возила: Ванредно одржавање возила (поправка возила) врши се по писменом налогу 

Наручиоца и обухвата отклањање уоченог квара-недостатка на возилу и његово стављање у редовну функцију. 
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3.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити критеријуме за избор привредног 

субјекта за учешће у овом поступку набавке и то да располаже неопходним пословним капацитетом - 

да је понуђач овлашћен за сервисирање возила у гарантном року за предметну марку возила „Škoda 

Octavia A7 Style 1.6 TDI “ и попунити следећу изјаву: 

 

   

И З Ј А В А  

о испуњености критеријума за избор привредног субјекта  

 

Потврђујем да као Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

предметном поступку набавке услуга на основу члана 35. став 4. Закона о јавним набавкама „Одржавање и 

сервисирање возила „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ у гарантном року“ број ЈН-1/2021/П3, испуњавамо 

захтеване критеријуме за избор привредног субјекта и то: 

 

Овлашћени смо за сервисирање возила у гарантном року за предметну марку возила „Škoda Octavia A7 

Style 1.6 TDI“, за шта ћемо на евентуални захтев наручиоца доставити на увид Овлашћење издато од стране 

произвођача аутомобила или од другог правног лица овлашћеног од стране произвођача возила или копију 

уговора којим се то доказује. 

 

 

Место:_____________                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                             _________________________    

                                                     

 

 

                                                     

 

4.    ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 
ПОНУДА БРОЈ _________________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

 

„Одржавање и сервисирање возила „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI у гарантном року“  

Наручилац:  ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Број возила и 

годиште: 
    „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ - 1 (једно) возило, годиште 2019,  путничко,     

Цена сервисирања возила   (рад и уграђени делови / материјал): 

(исказује се у динарима, без ПДВ-а): 

Укупна цена за један редован сервис: 
___________  динара 

Укупна цена за један ванредни сервис: ___________  динара 

Јединична цена 

норма часа: 

Механичар: ________   дин.         Лимар: _________  дин.            

Електричар: ________  дин.         Фарбар__________ дин. 
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Гарантни рок  (услов: не краће од шест месеци): 

За извршене услуге: ____________  месеци 

За уграђене делове и материјал: ____________  месеци 
 

 

Валута  плаћања:     У року од ___________  дана од пријема рачуна      

(услов: одложено не краће од 30 дана и не  дуже од 45 дана) 

 

   Адреса на којој ће се вршити услуге: 
 

_______________________________________________________________________________ . 

 
 

                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

                       

     

                                                                                                                                ____________________________ 

 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени.  

 

 

 

 

5.   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  

             „Одржавање и сервисирање возила „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI у гарантном року” 

 

„Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ – 1 возило 

у гарантном року“  
 

ТАБЕЛА 1  „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“– Орјeнтационо дати резервни делови и 

материјал, фактуре се достављају за утрошене делове и материјал  

Редован сервис на 10.000 km  - „Škoda  Octavia A7 Style 1.6 TDI“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак 

норма 

 часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног 

 дела / материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена комплет уља у мотору    

2. Замена филтера уља    

3. Замена филтера ваздуха    

4. Замена филтера горива    

5. Замена филтера кабине / климе    

                                                Укупно  без ПДВ-а:   

  СВЕГА редован сервис  (услуга и рез. делови)  без ПДВ-а:     :  
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ТАБЕЛА 1А  „Škoda Octavia A7 Style 1.6 TDI“ – Орјентационо дати резервни делови и 

материјал, фактуре се достављају за утрошене делове и материјал  

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:  

▪ јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена покрива 

трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке,  

 

▪ Уколико је у пољима, која су предвиђена за уписивање цена или утрошка норма часова, уписано „ / , -, 

„0,00“ или „0“,  или је остављено празно и сл., Наручилац ће тумачити да Понуђач ту услугу не врши и 

понуда ће бити оцењена као неприхватљива и биће одбијена због битних недостатака. 

 
 

Место и датум: ___________________ 

                                                                                                                              Потпис одговорног лица понуђача: 

 

                                                                                                                                    _________________________ 

 

Напомена:   Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца 

Ванредан сервис - „Škoda  Octavia A7 Style 1.6 TDI“ 

Р.бр 
УСЛУГА / РЕЗЕРВНИ ДЕО -

МАТЕРИЈАЛ 

Утрошак  

норма  

часовa 

Цена услуге 

без ПДВ-а 

Ценa резервног  

дела / материјала 

без ПДВ-а 

1. Замена кочионих плочица предњих    

2. Замена кочионих плочица задњих    

3. Замена диска точка предњег – ком.    

4. Замена диска точка задњег – ком.    

5. Замена лежаја точка са главчином    

6. Замена споне    

7. Замена хомокинетичког зглоба    

8. Замена амортизера - предњег    

9. Замена амортизера - задњег    

10. Замена хладњака воде    

11. Замена водене пумпе    

12. Замена сета квачила    

13. 
Замена сета каиша развода са 

шпанерима (каиш) 
   

14. Замена алтернатора    

15. Замена анласера    

16. Замена акумулатора    

17. Замена сета метлица брисача    

18. Замена сијалице фара    

19. Замена сијалице стоп светла    

20. Пуњење и сервис климе    

                                           Укупно без ПДВ-а :   

СВЕГА ванредни сервис  (услуга и рез. делови)  без ПДВ-а:  


