Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-46/5/2016-02
Датум: 30. мај 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Друга измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо другу измену
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услуге, Сервисирање службених возила, по партијама, редни број јавне набавке
ЈНМВ/11-2016.
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
- на страни 7. конкурсне документације, у оквиру додатних услова, брише се
тачка 3) У погледу техничког капацитета: да поседује сервис или радњу (по основу
власништва, закупа, пословно техничке сарадњи и сл.) на територији града за партију
за коју подноси понуду, који мора бити оспособљен за све врсте радова на моторним
возилима“.
- на страни 16. конкурсне документације део Врста критеријума за доделу
уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за
доделу пондера за сваки елемент критеријума мења се и гласи: „Избор најповољније
понуде ће се извршити применом критеријума „Економску најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума:
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Најнижа понуђена цена по норма часу
Технички капацитет понуђача: удаљеност сервиса од територије града
за партију за коју се подноси понуда
УКУПНО

ПОНДЕРИ
90
10
100

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 90 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера
Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена x 90
II ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА: УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА ОД
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗА ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА : 10
ПОНДЕРА
Понуда понуђача који поседује сервис на територији града за партију за коју се подноси
понуда вредноваће се са 10 пондера.

Понуда понуђача који поседује сервис удаљен до 40км од територије грда за партију за
коју се подноси понуда вредноваће се са 5 пондера.
Понуда понуђача који поседује сервис удаљен преко 40км од територије грда за партију
за коју се подноси понуда вредноваће се са 0 пондера.
Напомена: наручилац ће у фази прегледа и стручне оцене проверити наводе у погледу
удаљености сервиса/радње од територије грда за партију за коју се подноси понуда
- на страни 16. конкурсне документације део 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 мења се и гласи:
„Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је има већи број пондера по основу елемента
критеријума: удаљеност сервиса од територије града за партију за коју се подноси
понуда. У случају и истог броја пондера по основу елемента критеријума: технички
капацитет понуђача: удаљеност сервиса од територије града за партију за коју се
подноси понуда, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
нижу цену. У случају и исте понуђене цене, као најповољнија понуда биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају и истог
понуђеног рока важења понуде, као најповољнија, понуда биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико се ни применом овог резервног
елемента критеријума не може изабрати као најповољнија најповољнији понуђач ће
бити извучен жребањем (Комисисјким извлачењем цедуљице са називом понуђача, из
кутије, у присуству понуђача).“
- на страни 22. у Обрасцу понуде додаје се нови став који гласи: „Удаљеност
сервиса од територије града за партију за коју се подноси понуда _____________ км.“
С обзиром на то што је друга измена и допуна конкурсне документације
извршена седам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок
за подношење понуда до 8. јуна 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда
обавиће се 8. јуна 2016. године у 10:30 часова.
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењена страна конкурсне документације је у прилогу овог дописа.
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ/11-2016

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
Институт негативне референце регулисан је одредбама чл. 82. Закона.
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 „Економски
најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума:
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Најнижа понуђена цена по норма часу
Технички капацитет понуђача: удаљеност сервиса од територије града
за партију за коју се подноси понуда
УКУПНО

ПОНДЕРИ
90
10
100

I ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 90 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера
Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:
Најнижа понуђена цена/ Понуђена цена x 90
II ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА: УДАЉЕНОСТ СЕРВИСА ОД
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗА ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА : 10
ПОНДЕРА
Понуда понуђача који поседује сервис на територији града за партију за коју се подноси
понуда вредноваће се са 10 пондера.

Понуда понуђача који поседује сервис удаљен до 40км од територије грда за партију за
коју се подноси понуда вредноваће се са 5 пондера.
Понуда понуђача који поседује сервис удаљен преко 40км од територије грда за партију
за коју се подноси понуда вредноваће се са 0 пондера.
Доказ:Извод из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре.“
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
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је има већи број пондера по основу елемента критеријума:
удаљеност сервиса од територије града за партију за коју се подноси понуда. У случају
и истог броја пондера по основу елемента критеријума: технички капацитет понуђача:
удаљеност сервиса од територије града за партију за коју се подноси понуда, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У
случају и исте понуђене цене, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају и истог понуђеног рока
важења понуде, као најповољнија, понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок плаћања. Уколико се ни применом овог резервног елемента
критеријума не може изабрати као најповољнија најповољнији понуђач ће бити извучен
жребањем (Комисисјким извлачењем цедуљице са називом понуђача, из кутије, у
присуству понуђача).
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.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или
факсом на или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
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 3 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу Позива за подношење понуда за доделу уговора у поступку јавне набавке
број ЈНМВ/11-2016, чији су предмет услуге – Сервисирање службених возила, по
партијама, подносимо
ПОНУДУ бр. _______________ од ____________ године
Да уговор о јавној набавци реализујемо у складу са наведеним условима из конкурсне
документације поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

Подносим Понуду за (заокружити под А или Б):
А. Целокупну набавку
Б. За партију/е
 Партија 1 – Сервис возила марке Шкода у Новом Саду
 Партија 2 – Сервис возила марке Застава у Новом Саду
 Партија 3 – Сервис возила марке Застава у Сремској Митровици
(Заокружити број партије/ за коју /е се подноси понуда)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:

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

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица које ће бити одговорно за
извршење уговора:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име лица које ће бити одговорно за
извршење уговора:

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име лица које ће бити одговорно за
извршење уговора:
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)СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 1
Цена услуга по норма часу без ПДВ:
Износ ПДВ:
Цена услуга по норма часу са ПДВ:
Партија 2
Цена услуга по норма часу без ПДВ:
Износ ПДВ:
Цена услуга по норма часу са ПДВ:
Партија 3
Цена услуга по норма часу без ПДВ:
Износ ПДВ:
Цена услуга по норма часу са ПДВ:
Цена је фиксна.
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови: дефектажа квара, демонтажа,
сервисне активности, монтажа, проба и пуштање у рад, уградње/изградње оригиналних
резервих делова и сл.
Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од ___ (не може бити
дужи од 2 радна дана) од дана преузимања возила.
Гаранција за квалитет извршених услуга је ___ (гаранција не може бити краћа од 12
месеци)
Рок важења понуде: ___________ дана.
Рок плаћања: ___________ дана
Удаљеност сервиса од територије града за партију за коју се подноси понуда:
_____________ км.
Место и адреса сервиса/радње: ________________________________________________

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум
_______________

Печат и потпис овлашћеног лица
_________________________________

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.

