Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-46/4/2016-02
Датум: 27. мај 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву 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 страни 5. конкурсне документације, у
оквиру Техничке спецификације, у оквиру спецификације возила која су предмет
услуге сервисирања, текућег одржавања и поправке, у следећем:
- под тачком 2) уместо Zastava 101 skala 55 – 3 возила, треба да стоји Zastava 101
skala 55 – 2 возила;
- код Партије 2 – Сервис возила марке Застава у Новом Саду, мења се
регистарска ознака возила и број шасије, тако што уместо регистарске ознаке BG 505
OŽ, треба да стоји регистарска ознака BG 484 YN, односно уместо броја шасије
VX1128A0001099775 треба да стоји број шасије VX1128A0001099534. Такође, код
Партије 3 – Сервис возила марке Застава у Сремској Митровици, мења се регистарска
ознака возила и број шасије, тако што уместо регистарске ознаке BG 484 YN, треба да
стоји регистарска ознака BG 505 OŽ, односно уместо броја шасије
VX1128A0001099534, треба да стоји број шасије VX1128A0001099775.
С обзиром на то што је прва измена и допуна конкурсне документације
извршена седам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок
за подношење понуда до 6. јуна 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда
обавиће се 6. 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

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке услуга, Сервисирање службених возила, по партијама,
број ЈНМВ/11-2016, су услуге сервисирања (одржавања) и поправке аутомобила за
возила наведена у конкурсној документацији, што нарочито подразумева:
- Сервисирање (одржавање) возила обухвата редовно сервисирање возила,
ванредно сервисирање возила и преглед возила са детекцијом кварова;
- 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 Наручиоца;
- Поправка возила обухвата отклањање уоченог квара - недостатака на возилу и
његово стављање у редовну функцију, а према налогу Наручиоца;
- Преглед возила са детекцијом кварова се врши по налогу Наручиоца;
- Уградња оригиналних резервних делова подразумева потребну замену делова у
сваком конкретном случају;
- Вулканизерске услуге, замена гума, балансирање, центрирање трапа и др;
- Обезбеђење услуге шлеп службе по условима као АМС или повољнијим
условима до најближег сервиса са којим Наручилац има закључен уговор;
- Технички преглед возила;
- Услуга шлеп службе.
Уколико због природе квара није могуће одвожење возила до сервиса, а понуђач
не поседује сопствену шлеп службу, признаће му се трошкови транспорта – шлеповање
возила до сервиса према важећем ценовнику АМС. Шлеповање, односно одвожење
возила Понуђач је дужан да изврши у року од 2 сата од позива Наручиоца уколико се
возило налази на подручју седишта сервисера, односно 24 сата уколико се возило
налази ван подручја седишта сервисера.
Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже
потреба, али само уз писану сагласност и налог за рад, дат од стране Наручиоца.
Цена резервних делова пада на терет Наручиоца. За сваки тип возила морају
бити уграђени оригинални резервни делови. Резервни део мора да има декларацију са
бар кодом уграђених резервних делова. Замењени део се враћа Наручиоцу.
Возила Министарства државне управе и локалне самоуправе која су предмет
услуге сервисирања, текућег одржавања и поправке су:
1) Škodа fabiа ambiente 1.4 – 1 возило;
2) Zastava 101 skala 55 – 2 возила.
Тип возила

Број шасије

Партија 1 – Сервис возила марке Шкода у Новом Саду
ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.4
TMBBC45J793067005
(BG 050 WĐ)

Годиште

2008

Партија 2 – Сервис возила марке Застава у Новом Саду
VX1128A0001099534
ZASTAVA 101 SKALA 55 (BG 484 YN)

2003

Партија 3 – Сервис возила марке Застава у Сремској Митровици
ZASTAVA 101 SKALA 55(BG 505 OŽ)
VX1128A0001099775

2003

Напомена: Понуђач/Добављач под материјалном и кривичном одговорношћу прихвата
обавезу да реализује уговор о јавној набавци у свему у складу са Техничком
спецификацијом.

Датум_______________

М. П.

Понуђач_________________

