
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
   

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА 

Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај” 

(Јавна набавка мале вредности 10-7/18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Исправка конкурсне документације се односи на страну број 7, у делу који се тиче дана и сата 
благовремене предаје документације и отварања понуда, тако да уместо:  
 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до  
27.04.2018. године до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 
Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 27.04.2018. године у 11.00 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном отвара 

понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања. 
 
Треба да стоји: 
 

    Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до -  
11.04.2018. године до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће 
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 
Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 11.04.2018. године у 11.00 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном отвара 

понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања. 
 

На страни 46 у делу МОДЕЛ УГОВОРА  у члану 5. уместо ,, Уговор се закључује на  одређено 

време и то на период од годину дана,  почев од 03.04.2018.године.  

Треба да стоји: 

,, Уговор се закључује на  одређено време и то на период од годину дана,  почев од дана обостраног 

потписивања уговора''.  



Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 11.04.2018. 

године до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће бити 

враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда. 

Јавно       отварање       понуда       обавиће       се 11.04.2018. године у 11.00 часова, на адреси 

наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном отвара 

понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања. 
 
ПАРТИЈЕ  
Предметна јавна набавка обликована је у 3 партија. 
 
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА   
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

  
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ   
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може изменити 
или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на исти начин на који је 
поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде, неопходно је да Понуђач нагласи које 
елементе понуде мења односно допуњава. На коверти у којој Понуђач подноси измену или допуну 
понуде, Понуђач мора назначити „измена понуде“ или „допуна понуде“. 
 
Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако што ће Наручиоцу 
доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и 
овлашћење за преузимање понуде, оверено од стране овлашћеног лица понуђача. 

 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Рок од преузимања возила до тренутка враћања возила за редован сервис, аутоелектричарске радове и  

вулканизерске радове не буде дужи од 2 часа, а за ванредан сервис и поправку на систему горива, рок 

не сме да буде дужи од 72 часа. За лимарско – фарбарске радове, обзиром да је реч о специфичном 

виду одржавања возила, рок извршења услуге је максимално 14 дана од дана преузимања возила. 

РОК  И  НАЧИН   ПЛАЋАЊА   

Плаћање се врши  одложено, вирманом, не може бити авансно и не може бити краћи од  60 дана од дана 

испостављања факруре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок  плаћања од наведеног 

у конкурсној документациј  његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У 

случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда. 

                         
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време поднођења понуде    
 
Захтев за заштиту права могу поднети лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, поступањем у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама којима се уређује поступак заштите права (чл. 148 - 159. 
Закона о јавним набавкама). 

 
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико садржи битне недостатке и то: 

1. Ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. Ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3. Ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4. Ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5. Ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити садржину понуде или 
није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који доказ који је 
наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама. 



 

 

 

Матични број: 08010714 

ПИБ: 100535469 

Текући рачун: 840-481661-57 

e-mail: dzspazova@gmail.com  

Број: 10-7/18/6-_ 

ул. Владимира Хурбана број 2 

Стара Пазова,  

  

МОДЕЛ  УГОВОРА 

    

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА 

 

 

Закључен дана: __.___. 2018.године између: 

1 .Дома здравља “Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2, кога заступа 

директор спец. др мед. Александар Омеровић (у даљем тексту: Наручилац), и 

2.________________________________________из___________________________ул.________________

______________бр._______, ПИБ ____________, Матични бр. ___________, кога заступа: 

_______________________________________(у даљем тексту: Извршилац услуге). 

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ (У случају подношења 

заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, потребно је навести све понуђаче из 

групе понуђача односно све подизвођаче). 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је услуга  одржавања возног парка из Партије бр. ___, 

__________________________________ (навести назив партије) за потребе Дома здравља «Др Јован 

Јовановић Змај» Стара Пазова према понуди  понуђача запримљене  код наручиоца под бројем 

__________________ од ____. ____. 2018. године. 

Саставни део овог Уговора је понуда понуђача наведена у претходном ставу овог члана. 

Члан 2. 

Понуђач се обавезује да ће за потребе наручиоца изврши послове одржавања, сервисирања и поправке 

возила  означене  у члану 1. овог Уговора,а према потребама и позивима наручиоца, како у својим 

просторијама, тако и на терену по ценама и условима усвојеним од стране наручиоца а које је понуђач 

понудио у својој понуди број ________ од __. ___.2018.године. 

 



 

Члан 3. 

Вредност свих услуга наведених у члану 1. овог уговора не може прећи износ процењене вредности 

партије која је предмет уговора.  

Укупна збирна цена без ПДВ-а износи: ___________, односно са ПДВ-ом: ________. (унети цене из обрасца 

понуде за партије где се тражи укупна збирна цена)   

Цена норма сата без ПДВ-а износи: ________, односно са ПДВ-ом: __________.  

Наручилац ће плаћање понуђачу у року од ______ дана од дана испостављања фактуре (навести рок из 

понуде), уз обавезу испоручиоца да на фактури наведе број уговора, назив јавне набавке, број 

партије и датум закључења уговора. 

 

Понуђачц се обавезује да, као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења Уговора, 

преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла,  која је  неопозива, безусловна, без права на 

приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности Уговора, којом гарантује уредно извршење 

својих уговорених обавеза .  

 Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор закључује. 

 

Члан 4. 

Понуђач у целости одговара за квалитет испоручених услуга и у случају извршене услуге која не 

одговара квалитету дужан је да надокнади штету наручиоцу, а наручилац задржава право раскида 

Уговора. 

Члан 5. 

Уговор се закључује на  одређено време и то на период од годину дана,  почев од дана обостраног 

потписивања уговора.  

Члан 6. 

У случају спора који може настати у реализацији овог Уговора, стране су сагласне да исти реше 

споразумно. 

Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност Привредног  суда у Сремској 

Митровици. 

Члан 7. 

Уговор се закључује у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 примерка. 

 

Дом здравља                                                                                  

"Др Јован Јовановић Змај"                                                          Добављач: 

Стара Пазова                                                                                 

__________________________                                                   ________________________ 

Спец. др мед. Александар Омеровић            


