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Дом здравља Крагујевац  
 

 

1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац 
(механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге, 
уградња резервних делова, уља и мазива, шлеповање неисправних возила и др). ЈН МВ-17/2017   
 
 
Лица за контакт: Бранислав Стевановић, 069/323 90 40 
          Биљана Миливојевић, 034/323-208 
Позив за подношење понуда објављен je на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац Вршење услуге 
одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске услуге, 
аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге, уградња резервних 
делова, уља и мазива, шлеповање неисправних возила и др). ЈН МВ-17/2017   
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000 -   Услуге поправке и одржавање 
аутомобила 

 
Трајање Уговора: Уговор се закључује на период  до 31.12.2017.године од дана закључења 
Уговора. 
 
 
 
Критеријум за избор најповољније понуде  је економски најповољнија понуда  
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Оцењивање и рангирање достављених понуда  врши  се на следећим елементима 
критеријума: 
Р.бр. Опис Број пондера  

(бодова) 
1. Механичарске поправке цена по норма часу 60 
2. Аутоелектричарске услуге цена по норма часу 30 
3. Лимарско фарбарске цена по норма часу 5 
4. Браварске услуге цена по норма часу 5 

Укупно пондера (бодова) за Партију 1: 100 
 

1. Механичарске поправке (по норма часу) – максимални број бодова 60 
 
Најнижа понуђена цена механичарских поправка по норма часу х 60 бодова 
                   Понуђена цена механичарских поправка по норма часу 
 

2. Аутоелектричарске услуге (по норма часу) – максимални број бодова 30 
 

Најнижа понуђена цена аутоелектричарских услуга  по норма часу х 30 бодова 
                   Понуђена цена аутоелектричарских услуга  по норма часу 

 
3. Лимарско фарбарске  услуге (по норма часу) – максимални број бодова 5 
 
Најнижа понуђена цена  за лимарско фарбарске услуге  по норма часу х 5 бодова 

                   Понуђена цена за лимарско фарбарске услуге  по норма часу 
 
4. Браварске  услуге (по норма часу) – максимални број бодова 5 
 

Најнижа понуђена цена за браварске услуге  по норма часу х 5 бодова 
                   Понуђена цена за браварске услуге  по норма часу 

 
                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
   
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са једнаким бројем 
пондера,  повољнија ће се сматрати понуда са дужим гарантним роком на изведене механичарске  
услуге.  
 
 
Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са 
Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома здравља www.dzkg.rs у електронском облику, 
достављањем захтева за конкурсну документацију, електронском поштом на адресу 
domzdrkg@gmail.com   

Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће третирани 
као да су достављени наредног радног дана. 
 
Подношење понуда 
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
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односно до 26.10.2017. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 26.10.2017. године  до  10.00 часова, без обзира на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца- улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст Вршење услуге одржавање возног парка  
возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-
фарбарске услуге, браварске услуге,   вулканизерске услуге , прање возила и технички преглед 
возила и др). ЈН МВ-17/2017 НЕ ОТВАРАЈ '' , а на полеђини назив, адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт.  

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 26.10.2017. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

 

Отварање понуда је јавно и може  присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 17.10.2017.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

_____________________________ 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Понуду попунити на српском језику. 
 
2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној документацији 

читко попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом 
којим су дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених 
Законом и конкурсном документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у 
обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 75.  и 76. Закона,  приложени иза образаца из 
конкурсне документације, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део 
конкурсне документације, тако да се не могу накнадно додавати или одстрањивати.  

      Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
3. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. Понуда се 

опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву понуде 
мора садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде има 
овлашћење, или за слање опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у року за 
подношење понуда понуду да допуни или њене делове измени достављањем докумената на 
начин одређен конкурсном документацијом за достављање понуда. Приликом отварања и 
стручне оцене понуда наручилац ће узети у обзир примљене измене и допуне понуде.  

 
4. Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана издавања фактуре коју испоставља 
понуђач на основу документа којим је потврђено извршење услуге. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача у уговореном року. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
     4.1. Захтеви у погледу извршења услуга 
Приговоре на видљиве недостатке на извршене услуге  наручилац је дужан истаћи понуђачу у 
року од 3 дана од дана преузимања добара на коме је извршена услуга. Ако се после преузимања 
добара од стране наручиоца покаже да добро има неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом приликом преузимања, наручилац је дужан да о томе обавести понуђача 
у року од 3 дана од када је недостатак открио. Рок за отклањање евентуалних недостатака је 3 
дана од дана рекламације.  
 
4.2. Рок и начина извршења услуга 
 Пружање услуга пружалац услуга започиње на основу примљеног налога од стране 

наручиоца. Наручилац уз возило доставља Понуђачу писмени радни налог . Наручилац ће 
возило које је предмет одржавања предати у рад у сервис Понуђача, а који се налази на 
територији Града Крагујевца.  

Наручилац ће возило које је предмет преноса-шлеповања предати на месту квара возила.  
У случају да у току извршења услуге, а на основу радног налога Наручиоца понуђач утврди да је 
потребно извршити и услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да тражи сагласност 
наручиоца за извршење додатних услуга. Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних 
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услуга потврдити овером радног налога са допунама Понуђачу. 
Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад), не може бити дуже од 1 радног дана од 
дана пријема писаног налога Наручиоца. 
Рок за извршење услуге редновног/ванредног сервисирања и мањих поправки не може бити 
дужи од 2 радна дана од дана када Понуђач преузме возило у рад. 
Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи до 5 дана од дана када Понуђач 
преузме возило у рад. 
Рок одазива на позив Наручиоца за превоз неисправног возила не може бити дужи од 1 часа од 
пријема писаног или усменог захтева Наручиоца. 
Понуђач може само у случају разлога које сам није скривио и уз усмену сагласност Наручиоца, 
продужити рокове за извршење услуге које је дао у понуди, односно на које се обавезао 
потписивањем Уговора. 

5. Понуђач понуду подноси непосредно или препорученом поштом. Понуђач подноси 
понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни написани текст: 
„Понуда - не отварај“, назив и број Јавне набавке,   а на полеђини назив, број телефона и 
адреса понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду може поднети група 
понуђача, у складу са чл 81 ЗЈН. Сваки понуђач, из групе понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
наручилац, из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из чл. 75 став 1. тачка 5) овог 
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за које је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим 
се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи:  
 

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Образац „Споразума“ којим се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезују, као и према 
наручиоцу јавне набавке, и образац „Списак учесника у заједничкој понуди“ је саставни део 
конкурсне документације. 
 
 
6. Додатне информације  

Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. Захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде упућује се путем електронске поште на адресу  domzdrkg@gmail.com  или факсом на број 
034/323-541 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за додатним 
информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити радним даном од 08.00 до 
14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће третирани као да су достављени 
наредног радног дана. 
• Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који је извршио достављање 
дужан је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
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страна дужна и да учини као доказ да је извршено достављање. 

• Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 
вршити контролу код понуђача упућивањем захтева на електронску адресу понуђача 
наведену у обрасцу бр.1(Подаци о понуђачу) који је саставни део конкурсне документације. 
Понуђач који на захтев за додатна објашњења наручиоца не одговори у предвиђеном року 
или не обезбеди обављање тражене контроле код понуђача у предвиђеном року,  његова 
понуда биће одбијена. 

 
7. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ о негативним референцама 

понуђача у смислу чл. 82. Закона о јавним набавкама.  

8. Критеријум за избор најповољније понуде: 

Критеријум за избор најповољније понуде  
 
Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске 
услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге, уградња 
резервних делова, уља и мазива, шлеповање неисправних возила и др), је економски 
најповољнија понуда  
 

Оцењивање и рангирање достављених понуда  врши  се на следећим елементима 
критеријума: 

 
Р.бр. Опис Број пондера  

(бодова) 
1. Механичарске поправке цена по норма часу 60 
2. Аутоелектричарске услуге цена по норма часу 30 
3. Лимарско фарбарске цена по норма часу 5 
4. Браварске услуге цена по норма часу 5 

Укупно пондера (бодова) за Партију 1: 100 
 
 

1. Механичарске поправке (по норма часу) – максимални број бодова 60 
 
Најнижа понуђена цена механичарских поправка по норма часу х 60 бодова 
                   Понуђена цена механичарских поправка по норма часу 
 

2. Аутоелектричарске услуге (по норма часу) – максимални број бодова 30 
 

Најнижа понуђена цена аутоелектричарских услуга  по норма часу х 30 бодова 
                   Понуђена цена аутоелектричарских услуга  по норма часу 

 
3. Лимарско фарбарске  услуге (по норма часу) – максимални број бодова 5 
 
Најнижа понуђена цена  за лимарско фарбарске услуге  по норма часу х 5 бодова 

                   Понуђена цена за лимарско фарбарске услуге  по норма часу 
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4. Браварске  услуге (по норма часу) – максимални број бодова 5 
 

Најнижа понуђена цена за браварске услуге  по норма часу х 5 бодова 
                   Понуђена цена за браварске услуге  по норма часу 

 
                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
   
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са једнаким бројем 
пондера,  повољнија ће се сматрати понуда са дужим гарантним роком на изведене механичарске  
услуге.  
 

9. Средство обезбеђења 

Понуђач је дужан да Наручиоцу   на дан потписивања Уговора, као гаранцију да ће уговорне 
обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда соло меницу у износу од 
10% вредности уговора без ПДВ-а  
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога 
за пренос средстава (ДЕПО картон) 

• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац). 

• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 

 
Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне обавезе, 

може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране понуђача, и из тих 
средстава од другог добављача извршити набавку уговорених добара. 
 

Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског обезбеђења, 
наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања Уговора. 

 
10. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом  о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев 
за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматра се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл.63.став 2  ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтеви за заштиту права се 
подносе радним даном у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног 
времена биће третирани као да су достављени наредног радног дана. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 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 захтеву били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149.ЗЈН, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.   Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета 
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Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара - број рачуна 840-742221834-57, 
шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник Буџет Републике Србије 

11. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. 
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УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ 

 

Понуђач мора доказати: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
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; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 
 
4. да поштује поштује 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. 

 
5. Изјаву да прихватају Норматив операција за возила (Ова изјава је неопходна ради 
могућности утврђивања економски најповољније понуде, односно стављања свих 
понуђача у равноправни положај и саставни је део Конкурсне документације).  
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 17/2017, 
правно лице, предузетник или физичко лице као понуђач доказује достављањем изјаве којом 
потрвђује испуњеност законских услова под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
из чл.75. и 76. (за 2, 3 и 4 тачке овог Упутства). 
Доказ за тачку 1. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извода из регистра надлежног Привредног суда; 
 
 
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
 
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 
 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; 
 

4) Доказ за тачку 4. је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни 
део конкурсне документације  
 
5) Доказ за тачку 5. је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни 
део конкурсне документације  
 
 
Доказ из упутства под тачком 2 и 3 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 
На основу члана 79. ЗНЈ, (начин достављања доказа) о испуњености услова из чл.75. 

тачка 1-4. понуђач који је уписан у регистар понуђача, није у обавези да доставља обавезне доказе, 
већ је довољно да у понуди наведе интернет страницу где се могу видети докази о упису, као и 
Решење о упису у регистар понуђача (Решење АПР)  
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Додатни услови које понуђач мора да испуни за– Вршење услуге одржавање возног парка  
возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-
фарбарске услуге, браварске услуге, уградња резервних долова, уља и мазива, шлеповање 
неисправних возила) 
 
Понуђачи који су заинтересовани, имајући у виду делатност и специфичност рада Дома 

здравља Крагујевац, дужни су да: 
 

I. пружају услуге одржавања и сервисирања возила из возног парка Дома здравља 
Крагујевац (спецификација возила у прилогу), услуге које су предвиђене конкурсном 
документацијом; 

 
Пословни капацитет: 

1. пружалац услуга је у обавези да поседује сервис на територији Града Крагујевца,  
 
       Доказ: Власнички лист, уговор о купопродаји, уговор о изнајмљивању  
 

Технички капацитет: 
 1.  поседују комплетно опремљену радионицу у васништву или у закупу са пратећим алатом и   
другом пратећом опремом и најмање 3 стубне дизалице 
 
2. поседују опрему за електронску дијагностику мотора и отклањање таквих врста кварова 

 
  3. поседују искључиво оригиналне резервне делове у свом магацину, као и оригинална уља и 
остала мазива која су прописана за аутомобиле Дома здравља Крагујевац. Пружалац услуга је 
дужан да уз понуду достави наручиоцу и важећи ценовник резервних долова и мазива у 
електронској или штампаној форми и да се придржава истог у току важења уговора. Уколико је 
потребно уградити резервни део који није предвиђен Ценовником резервних долова, понуђач је 
дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести Наручиоца и прибави његову сагласност 
за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун о куповини 
потребних резервних делова. (цене резервних делова и оргиналних уља и мазива не могу бити 
више од велепродајне цене са трошковима царине и марже, давалац услуга је дужан да уз рачун 
приложи и спецификацију тих трошкова).  

 
        Доказ за тачку 1,2, и 3: Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   
 
4.  једно возила за транспорт неисправних возила (у својини или на основу лизинга или уговора о 
изнајмљивању) 
Доказ за тачку 4: приложити фотокопију саобраћајне дозволе важеће на дан отварања 

понуда или уговор о лизингу или изнајмљивања возила са копијом саобраћајне дозволе 
 

 5. обављају и ситније оправке на терену, ван сервиса, као и да возила одшлепају  у сервис 
уколико се квар не отклони на терену и то  бесплатно (на територији Града Крагујевца), а 
уколико се шлепање врши ван територије Града Крагујевца наплата шлепања ће се фактурисати 
по тржишној цени која не може бити већа од ценовника АМС Србије. 
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Кадровски капацитет: 
1.  понуђач је у обавези да има запосленог најмање два аутомеханичара и једног 

аутоелектричара 
Доказ: Фотокопија радне књижице запослених 
 

Остали додатни услови : 
1. понуђач је у обавези да изврши  и  лимарско-фарбарске  поправке на возилу 
 
2. пружају приоритет у пријему и оправци возила Дома здравља, као и да извршавају оправку      

у што краћем року, а да се притом квалитет услуга не доведе у питање; 
 

3.  пружалац услуга је у бавези да је у сталном контакту са лицем које је задужено за техничку 
исправност возила Дома здравља Крагујевац и да се коректно и професионално односе према 
возачима и особљу која довозе аутомобиле у сервис, као и да озбиљно размотре њихове 
примедбе у вези аутомобила; 
 
4. пријем аутомобила у сервис врши посебно обучено и стручно лице, које је дужно да 
прегледом аутомобила уочи евентуална оштећења, саслуша примедбе и захтеве, изврши пробну 
вожњу и остале радње ради потпуне дефектаже, утврди које радове и операције треба обавити, 
као и да пружи сва потребна објашњења о даљој процедури; 
 
5. да Дому здравља Крагујевац може предати само аутомобил који је исправан, уз објашњење 
шта је одрађено на аутомобилу. 
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Прилог бр. 1 

 

И З Ј А В А 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 
 
 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 
_____________________________ у потпуности испуњава обавезне услове за учешће у поступку 
доделе уговора о јавној набавци прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник 
РС» бр.124/2012 и 68/2015), и то: 
  
 

1. да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

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; 

 
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 

 
 
 
 
 
 

       ПОНУЂАЧ: 

М. П.                _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
16/33 

Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ -17/2017 

 

 
 
                                                                                                                                      

   Прилог бр. 2 

 

 

На основу члана чл. 75. став. 2. Закона о јавним набавкама, дајемо 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, поштује 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. 

 

 

Место и датум:________________                              ПОНУЂАЧ:________________________ 
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ОВЛАШЋЕЊЕ О ИСТУПАЊУ ИСПРЕД ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 Овим овлашћујемо лице _______________________________________ 
 
 ЈМБГ _________________ из ____________________________________ 

 
 да ће присуствовати јавном отварању понуда у складу са Законом код 
 
 здравствене установе Дом здравља Крагујевац, Улица Краља Милутина бр.1 
 
 на дан ________2017. године у 10.30 часова. 
 
 
 
 
 
            Д И Р Е К Т О Р, 

     М.П.           ______________________ 
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Normativ operacija za vozila  
NAZIV OPERACIJE  NORMA ČASOVA 

SERVISNI PREGLED "A"  4.6 

SERVISNI PREGLED NA 10.000, 50.000 I 70.000KM  4.3 

SERVISNI PREGLED NA 20.000, 40.000, 80.000 I 100.000KM  6.4 

SERVISNI PREGLED NA 30.000 I 90.000KM  6.3 

SERVISNI PREGLED NA 60.000KM  10.3 

MEDJUSERVIS (ZAMENA ULJA I FILTERA ULJA)  2.0 

ZAMENA SVECICA  0.2 

ZAMENA RAZVODNE RUKE  0.3 

ZAMENA RAZVODNE KAPE  0.3 

ZAMENA KABLOVA SVECICA  0.2 

ZAMENA KOMUTATORA  0.3 

PODESAVANJE PALJENJA  0.3 

PODESAVANJE VENTILA  1.0 

ZAMENA ZUPCASTOG REMENA I SPANERA  2.2 

I/U KUCISTA BREGASTE  4.5 

I/U GLAVE MOTORA  4.5 

MERENJE KOMPRESIJE  2.0 

ZAMENA RASHLADNE TECNOSTI  0.7 

ZAMENA PUMPE ZA VODU  3.4 

ZAMENA TERMOSTATA  1.3 

ZAMENA HLADNJAKA  1.3 

ZAMENA POSUDE HLADNJAKA  0.3 

ZAMENA RADIJATORA GREJACA  1.2 

ZAMENA SLAVINE GREJACA  1.2 

CISCENJE I PODESAVANJE KARBURATORA  1.0 

ZAMENA PUMPE GORIVA  0.7 

POPRAVKA PUMPE GORIVA  1.0 

I/U IZDUVNE GRANE  2.5 

ZAMENA PREDNJE DUPLE CEVI  0.9 

ZAMENA SREDNJEG LONCA  1.2 

ZAMENA ZADNJEG LONCA  0.5 

ZAMENA IZDUVNOG SISTEMA  2.0 

ZAMENA SAJLE KVACILA  1.0 

I/U MENJACA+ZAMENA SETA KVACILA  4.8 

I/U MENJACA+POPRAVKA  8.2 

ZAMENA ELASTICNE SPOJNICE  0.5 

ZAMENA PREDNJIH KOCIONIH PLOCICA  0.7 

ZAMENA KOCIONIH PAKNI  1.3 

ZAMENA OBA PREDNJA KOCIONA DISKA I PLOCICA  1.4 

POPRAVKA PREDNJIH KOCNICA  1.4 
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ZAMENA OBA KOCIONA DOBOSA I PAKNI  1.3 

ZAMENA OBA KOCIONA CILINDRA ZADNJIH KOCNICA  1.6 

ZAMENA SAJLE RUCNE  1.2 

ZAMENA RUCICE RUCNE KOCNICE  1.4 

POPRAVKA ZADNJIH KOCNICA  1.6 

ZAMENA GLAVNOG KOCIONOG CILINDRA  1.5 

ZAMENA MANZETNE HOMOKINETICKOG ZGLOBA  1.2 

ZAMENA HOMOKINETICKOG ZGLOBA  1.6 

ZAMENA LEZAJA PREDNJEG TOCKA  1.8 

ZAMENA LEZAJA (GLAVCINE) ZADNJEG TOCKA  0.6 

ZAMENA OBA PREDNJA AMORTIZERA  2.5 

ZAMENA OBA ZADNJA AMORTIZERA  2.0 

ZAMENA OSCILUJUCEG RAMENA  1.2 

ZAMENA GUME BALANS STANGLE  1.5 

ZAMENA KRAJA SPONE  0.7 

ZAMENA LETVE UPRAVLJACA  1.3 

PODESAVANJE ZAZORA LETVE UPRAVLJACA  1.3 

I/U ELEKTROPOKRETACA  1.2 

I/U ALTERNA TORA  1.4 

ZAMENA KLINASTOG KAISA  0.5 

ZAMENA AKUMULATORA  0.3 

ZAMENA ULOSKA KONTAKT BRAVE  1.0 

ZAMENA PREKIDACA  0.2 

ZAMENA AUTOMATA MIGAVACA  0.3 

I/U MOTORA PREDNJEG BRISACA  1.2 

POPRAVKA ELEKTRICNE INSTALACIJE  0.8 

PREGLED VOZILA  1.0 

POPRAVKA VRATA  0.7 

ZAMENA GRANICNIKA VRATA  0.2 

ZAMENA PODIZACA STAKLA  1.5 

ZAMENA BRAVE VRATA  0.8 

ZAMENA NOSACA MOTORA  2.5 

ZAMENA POSUDE HLADNJAKA  0.3 

POPRAVKA PUMPE GORIVA  1.0 

I/U REZERVOARA GORIVA  1.8 

ZAMENA AUTOMATA MIGAVCA  0.3 

ZAMENA DAVACA PRITISKA ULJA  0.3 

I/U MOTORA PREDNJEG BRISACA  1.2 

ZAMENA RETROVIZORA  0.5 

ZAMENA INSTRUMENT TABLE  2.2 

ZAMENA BRAVE VRATA  0.8 

ZAMENA PLOVKA REZERVOARA  0.6 

ZAMENA POJASEVA  0.8 

KONTROLNI PREGLED VOZILA  1,0 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачем Образац „Подаци о подизвођачу“ 

попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача. Уколико наступа са групом 
понуђача у оном броју примерака колико има чланова групе. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 

СЕДИШТЕ (АДРЕСА) 
ПОНУЂАЧА 

 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

Е-маил  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ ПОНУЂАЧА  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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СПИСАК УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Редни 
бр. 

Назив понуђача 
Седиште понуђача 

(место, земља) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Датум:  ..................... 2017.                          Потпис : ............................................................................. М.П. 

                                                              (особа или особе овлашћене да потписују у име Понуђача) 

 

Напомена:  

Овај образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде од стране више понуђача. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marka KW Godište 

Lada 111 65.5 2007 
FIAT Tempra 55 1996 
Lada Niva 56 2002 
Lada Niva 56 2007 
Yugo 55 40 1995 
Zastava 101 40 2009 
Zastava 101 40 2009 
Zastava 101 40 2009 
Zastava  10 40 2008 
Zastava 101 40 2004 
FIAT Tempra 55 1992 
Zastava 101 40 1998 
Renault Cangoo 45 2006 
Opel Vivaro 84 2010 
Zastava 101 40 2007 
Lada 111 65.5 2007 
Zastava  10 44 2010 
Dacia Logan 55 2005 
Chevrolet Lacetti 80 2005 
Renault Cangoo 45 2007 
Lada 53 2002 
Zastava 101 40 2007 
Yugo 55 40 2006 
Yugo 55 40 2006 
Yugo 55 40 2006 
Zastava 101 40 2007 
Lada Niva 56 2008 
Yugo 55 40 2004 
Yugo 55 40 2004 
Yugo 55 40 2002 
Yugo 55 40 2003 
Zastava  10 44 2008 
Zastava  10 44 2006 
Yugo 55 40 2006 
Zastava  10 44 2012 
Fiat Panda  2013 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске 
услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге) 

 
       СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 
Назив понуђача: ___________________________________________ 

Седиште:__________________________________________________  

ПИБ:______________________________________________________ 

Матични број:______________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање уговора:______________________ 

 
 

Цена по норма часу 
Р.бр. 

Опис 
Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

Рок пружања 
услуга 

Гарантни рок 
на изведене 
радове 

1. Механичарске поправке      
2. Аутоелектричарске услуге      
3. Лимарско фарбарске      
4. Браварске услуге      

    / / 
 

   

   

  Рок плаћања_______________________________ 

  

 

 

 Место и датум_______________________                                             Потпис и печат понуђача, 

         ___________________________ 

 

*Упутство како да се поуни образац:  Понуђач мора у оквиру Обрасца понуде да попуни све 
ставке, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац 
(механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге) 

 

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
М-17/2017 – Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац 
(механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, реглажа трапа и 
технички преглед, вулканизерске услуге и прање возила и др). ЈН МВ-17/2017, подноси 
независно, без договора са другим понуђачима или заитересованим лицима. 
 

 

 

Место и датум:        ПОНУЂАЧ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

             

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:       ПОНУЂАЧ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 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 у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на 
трошкове припреме понуде уколико постоје. 
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ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број:   01- 
Дана:   ______ 2017. 
К р а г у ј е в а ц 

МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 
Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац (механичарске 

услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, браварске услуге)  
 
    Закључен дана _________ 2017.године између: 

1. ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ из Крагујевца, ул. Краља Милутина 1, ПИБ 
101041243, кога заступа директор, др Василија Антић, (у даљем тексту: наручилац), и 

 
2. _______________________, ул. ___________________, ПИБ_______________ матични 

број _________________________, кога заступа _________________ (у даљем тексту: 
Давалац услуга). 

 
Члан 1. 

Давалац услуга се обавезује да ће Вршење услуге одржавање и сервисирања возила  возног парка    Дома 
здравља Крагујевац (механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, 
браварске услуге),обављати  по уредно испостављеној наруџбеници наручиоца. 

Члан 2. 
Услуге из члана 1. овог Уговора извршилац ће обављати по захтеву наручиоца. 
 

Члан 3. 
Давалац услуга је у обавези да пружи приоритет у пријему и поправци возила наручиоца,  као и 
извршавању оправки у што краћем року, а да се при том квалитет услуга не доводи у питање. 
-да пружаја приоритет у пријему и оправци возила Дома здравља, као и да извршаваја оправку у што 
краћем року, а да се притом квалитет услуга не доведе у питање; 
 
-да поседују опрему за електронску дијагностику мотора и отклањање таквих врста кварова; 
 
- да поседују комплетно опремљену радионицу у власништву или у закупу са пратећим алатом и другом 
пратећом опремом и најмање три стубне дизалице; 
 
- да поседују искључиво оригиналне резервне делове у свом магацину, као и оригинална уља и остала 
мазива која су прописана за аутомобиле Дома здравља Крагујевац. Пружалац услуга је дужан да уз 
понуду достави наручиоцу и важећи ценовник резервних долова и мазива у електронској или штампаној 
форми и да се придржава истог у току важења уговора. Уколико је потребно уградити резервни део који 
није предвиђен Ценовником резервних делова, понуђач је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе 
обавести Наручиоца и прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању 
фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова. (цене резервних делова и оргиналних 
уља и мазива не могу бити више од велепродајне цене са трошковима царине и марже, давалац услуга је 
дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова).  
-да поседује једно возила за транспорт неисправних возила (у својини или на основу лизинга или уговора 
о изнајмљивању) 
 
-обављају и ситније оправке на терену, ван сервиса, као и да возила одшлепају  у сервис уколико се квар 
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не отклони на терену и то бесплатно (на територији Града Крагујевца),  а уколико се шлепање врши ван 
територије Града Крагујевца наплата шлепања ће се фактурисати по тржишној цени; 
 
- да уради  и  лимарско-фарбарске поправке на возилу као и браварске послове; 
 
- да су у сталном контакту са лицем које је задужено за техничку исправност возила Дома здравља 
Крагујевац и да се коректно и професионално односе према возачима и особљу која довозе аутомобиле у 
сервис, као и да озбиљно размотре њихове примедбе у вези аутомобила; 
 
-пријем аутомобила у сервис врши посебно обучено и стручно лице, које је дужно да прегледом 
аутомобила уочи евентуална оштећења, саслуша примедбе и захтеве, изврши пробну вожњу и остале 
радње ради потпуне дефектаже, утврди које радове и операције треба обавити, као и да пружи сва 
потребна објашњења о даљој процедури; 
 
- Рок почетка вршења услуге (преузимање возила на рад), не може бити дуже од 1 радног дана од дана 
пријема писаног налога Наручиоца. 
- Рок за извршење услуге редновног/ванредног сервисирања и мањих поправки не може бити дужи од 2 
радна дана од дана када Понуђач преузме возило у рад. 
- Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи до 5 дана од дана када Понуђач преузме 
возило у рад. 
- Рок одазива на позив Наручиоца за превоз неисправног возила не може бити дужи од 1 часа од пријема 
писаног или усменог захтева Наручиоца. 
- да при одређивању рокова завршетка радова да се обезбеди довољно времена за квалитетно извођење 
радова, контролу радова, евентуалне накнадне радове, као и евентуална накнадна испитивања; уколико се 
у току радова утврди погрешна дефектажа, трошкови радова падају на терет даваоца услуга 
 Даваоцу услуга  Дому здравља Крагујевац може предати само аутомобил који је исправан, уз објашњење 
шта је одрађено на аутомобилу 

Члан 4. 
Давалац услуга се обавезује да ће, уколико није у могућности да настали квар отклони, о свом трошку 
ангажовати треће лице које ће квар отклонити. 

Члан 5. 
По допремању возила за поправку у сервис Даваоца услуга, Давалац услуга  је дужан да преко своје 
техничке сужбе изврши пријем возила и за иста отвори радне налоге, и то одмах по приспећу возила. 
 

Члан 6. 
Давалац услуга је дужан да поправке из члана 5. овог Уговора, као и евентуалне друге недостатаке који се 
открију током рада, изврши квалитетно, у складу са  нормативом операција за возила  и упутствима за 
поправке и одржавање тих возила, а са пажњом доброг привредника. 
 

Члан 7. 
Давалац услуга се обавезује да у свом магацину поседује искључиво оригиналне резервне делове, као и 
оригинална уља и остала мазива која су прописана за возила наручиоца, и да ће исте користити приликом 
отклањања кварова на возилима наручиоца. 

Члан 8. 
Давалац услуга се обавезује да ће поправке из члана 1. овог Уговора извршити у роковима утврђеним у 
радним налозима. 
При одређивању рокова завршетка радова извршилац је у обавези да обезбеди довољно времена за 
квалитетно извођење радова, контролу радова, евентуалне накнадне радове, као и евентуална накнадна 
испитивања уколико се у току радова утврди погрешна дефектажа. 
 

Члан 9. 
Одступање од рокова може се толерисати само у случају више силе, код проширења обима радова у 
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односу на стање у моменту отварања налога и у случају несташице оригиналних резервних делова код 
произвођача или на тржишту, а о чему ће извршилац одмах обавестити наручиоца. 
 
 

Члан 10. 
Давалац услуга се обавезује да ће бити у сталном контакту са лицем задуженим за техничку исправност 
возила наручиоца, да ће се коректно и професионално односити према возачима и другом особљу 
наручиоца које возила довози у сервис и да ће озбиљно размотрити све њихове примедбе у вези возила. 

Члан 11. 
Давакац услуга се обавезује да ће наручиоцу предати само возило које је исправно, уз детаљно 
објашњење радова који су вршени на возилу. 

Члан 12. 
Давалац услуга за обављене радове на поправци возила из члана 1. овог Уговора даје гаранцију  12 
месеци и прихвата одговорност за све недостатке који су везани за усуге извршене на возилима 
примљеним на поправку. 
 

Члан 13. 
У случају да наручилац одустане од вршења даљих поправки из члана 1. овог Уговора, дужан је да 
даваоцу услуга изврши плаћање све до тог момента обављене услуге, као и резервне делове који су 
уграђени, а што ће утврдити заједничка комисија. 

Члан 14. 
Давалац услуга је у обавези да наручиоцу врати све старе – замењене делове, као и средства која се из 
техничких разлога не могу поправити, изузев у случају када наручилац одбије да их прими, потврдивши 
то писмено на радном налогу. 

Члан 15. 
Давалац  услуга ће цене за учињене услуге према радном налогу формирати на основу следећих 
елемената: 
- нормативи времена према нормативу операција за возила и  
- цене норма-часа за одређену врсту услуге дата у понуди Пружаоца услуга исказана у Обрасцу понуде 

која је саставни део Уговора 
- и цена резервних делова са доставом фотокопије рачуна  (цене резервних делова не могу бити више од 

велепродајне цене са трошковима царине и марже) 
- увећана за манипулативне трошкове који не могу бити већи од 30% од цене резервног дела без 

урачунатог  ПДВ-а. 
Члан 16. 

Овај Уговор закључује се на период од годину дана од дана потписивања. 
 

Члан 17. 
Наручилац се обавезује да обавезе које доспевају у 2017. години биће реализоване највише до износа 
средстава које му за ту намену буду одобрена за ту буџетску годину. 
Наручилац задржава право да изврши корекцију потписаног уговора са понуђачем уколико сходно 
закљученом уговору са РФЗО-ом о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2017.годину не 
буду обезбеђена довољна средства. 

Члан 18. 
Давалац услуга ће фактуре за извршене радне налоге испостављати одмах по преузимању поправљених 
возила. 
При преузимању возила наручилац је обавезан да провери квалитет изведених радова по радном налогу. 
Наручилац ће извршене услуге платити у року од _____ дана од дан испостављања фактуре на рачун 
Пружаоца услуга _____________________ 

Члан 19. 
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока, његовим неиспуњењем или 
неизвршавањем обавеза предвиђених овим Уговором, са отказним роком од 30 дана од дана дате изјаве о 
раскиду Уговора. 
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Члан 20. 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 21. 
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Крагујевцу, 
 

Члан 22. 
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по два. 

 
Давалац услуга      НАРУЧИЛАЦ, 
_____________________     Дом здравља Крагујевац, 
         Директор, 
              Др Василије Антић 
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СПОРАЗУМ 
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца Дом здравља Крагујевац, за јавну набавку добара број 17/2017, у поступку 
јавне набавке мале вредности – Услуга - Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома 
здравља Крагујевац (механичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске 
услуге, браварске услуге, уградња резервних делова, уља и мазива, шлеповање неисправних 
возила и др). ЈН МВ 17/2017   за потребе Дома здравља Крагујевац, достављамо Споразум којим 
се међусобно и према наручиоцу  обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем: 
 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем је 

1. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је 

2. Назив:   
 
Адреса:   

  
Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност 
понуде је 
Назив:   
 
Адреса:   
 
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро 
извршење посла је 
Назив:   
 
Адреса:   
Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року је 

3. 

Назив:   
 
Адреса:    
 

 

 
 
 
 

4. Члан групе који ће издати рачун је 
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Назив:   
 
Адреса:   
 

  
Рачун на који ће бити извршено плаћање је 

5. 
Број рачуна:   
 
Банка:   
 

  
Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 
Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

6. 

 
 
 

 

 
 
У _____, дана             године, Споразум потписали 
 
Назив члана групе понуђача: Потпис одговорног лица и печат     члана 

групе понуђача: 
 

 
1. _____________________                                 ___________________________ 

потпис и М.П. 
         

2. _____________________                                ___________________________ 
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