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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 648 од
09.4.2019.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне
набавке број 649 oд 09.4.2019.године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – набавка услуга –
Услуге одржавања возног парка
ЈНМВ бр. 14-711/2019
Конкурсна документација садржи:
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добара начин спровођења контроле
Техничка спецификација-карактеристике
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3

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
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Критеријум за избор најповољније понуде

15

Обрасци који чине саставни дело понуде, с тим да
је Образац 2 који је саставни део понуде на крају
конкурсне документације хоризонталне табеле
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац Изјаве о упису у Регистар понуђача који
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Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.14-711/2019

2/86

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ
Адреса наручиоца: Душана Тривунца број 7, спрат 1, 18220 Алексинац
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs
1.1.

Начин преузимања конкурсне документације и начин достављања понуда
Документација се може преузети са Портала јавних набавки или непосредним
преузимањем на адреси: ул . Душана Тривунца број 7, спрат 1 у Алексинцу,
канцеларија Правног Сектора
Понуде се достављају на адреси :

ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац
Ул. Душана Тривунца број 7, спрат 1
18220 Алексинац
са назнаком
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности за јавну
набавку услуга- Услуге одржавања возног парка и то за
ПАРТИЈУ ___________________________
( навести назив и број партије)

2. Врста поступка јавне набавке :
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 14-711/2019 су услуге: Услуге одржавања возног парка
обликована у 23 партија, с тим да Наручилац сада покреће поступак јавне набавке за
следеће партије:

ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и
теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге
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ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
ПАРТИЈА 13 - Гибњарске услуге
ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила
ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка
ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова
ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
за извршене услуге.
4.Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
5. У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену ( набавка добара – услуге одржавања возног парка) бити одобрена у 2019. години
6.Контакт лица:
Никола Токић
на
броју телефона 018/804-816 локал на Е – маил адреси
vodovod.aleksinac@gmail.coм

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 14-711/2019 су услуге – Услуге одржавања возног
парка, Ознака из општег речника набавки је :50111000
2. Партије:
Јавна набавка број 14-711/2019 – набавка услуга – Услуге одржавања возног парка
обликована је у 23 партија с тим да наручилац сада покреће поступак за следеће партије
ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и
теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
ПАРТИЈА 7 -Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
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ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге
ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
ПАРТИЈА 13 - Гибњарске услуге
ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила
ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка
ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова
ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима

Важи за све партије - Давалац услуге се обавезује:
- Да ће по писменом захтеву од стране Наручиоца, отпочети са радом у року који није
дужи од 24 часа.
- Да трајење извршења услуга не може бити дуже од броја дана наведених у техничким
карактеристикама за сваку партију понаособ. Уколико је Даваоцу услуге потребан дужи
рок на пружању услуга (због специфичности посла или немогућства набавке дела или
материјала), Давалац Услуге је обавезан да продужење затражи писаним путем, а
Наручилац послова мора да да сагласност.
- Да на захтев Наручиоца услуга изврши дефектажу и понуди “предлог оправке са
предрачуном“.
- Да непосредно по завршетку услуга испостави фактуру са ценама из понуде (са
навођењем редног броја из обрасца структуре цена), или ако извршене услуге нису
обухваћене техничком спецификацијом да испостави фактуру са исказаним радом и
посебно исказаним ценама материјала.
- Давалац услуга је сагласан да фактура за услуге које су извршене са уградњом
резерних делова и материјала не сме садржати друге елемента у односу на “предлог
оправке са предрачуном“.
- Давалац услуге је сагласан захтев од Наручиоца услуга, тражи увид у тржишну цену
уграђеног дела или материјала што се доказује увидом у цену од стране добављача
Даваоца услуга.
- Давалац услуге је обавезан да након поправке и уградње испоручи све старе замењене
резерне делове и материјала који настају у поступку оправке одржавања возила.

Важи за све партије : Наручилац је сагласан:
- Наручилац је сагласан да Давалац услуге приликом поправке изврши набавку и угрању
потребних резерних делова и материјала за оклањање квара, и отпочне радове тек након
давања сагласности Наручиоца и потписивања “Предлогу оправке са предлогом “

Гаранција за све партије:
Давалац услуга гарантује да ће извршене услуге бити у складу са законским нормама које
регулишу ову област. Гаранција на извршене услуге и уграђени материјал не може бити
краћа од 6 месеци, од дана извршрне услуге.
Давалац услуга је дужан да за уграђене оригиналне делове и материјале да произвођачку
гаранцију и да за оригинални резервни део који подлеже гаранцији достави гарантни лист.
Уколико квалитет и гаранција за извршене услуге и уграђени материјал не одговара
уговореном квалитету, Давалац услуга је у обавези да понови услугу најкасније у року од 7
дана од момента пријаве Наручиоца услуге, без накнадног фактурисања. У случају
поновне рекламације, наручилац задржава право раскида уговора и право на накнаду
штете.
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Рок плаћања за све партије : 45 дана по извршеној услузи и достављеном рачуну
овереном од стране овлашћеног лица Наручиоца
Рок извршења уговорене обавезе за све партије: 12 месеци од дана закључења
уговора Наручилац ће услуге наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба, али
вредност наручених услуга неће прелазити износ процењене вредности тј. вредности
закљученог уговора.
Место извршења услуга: Место извршења услуга дато је у складу са сваком партијом
засебно у делу Техничке карактеристике
Рок извршења услуге:рок извршења услуга дат је уз сваку партију засебно у делу
Техничке карактеристике.
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III ТЕХНИЧКE KAРАКТЕРИСТИКЕ
ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и
теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
Ред. број

Назив услуге

Возило – ЛАДА НИВА 1.7 ( произведено 2008 ) - мотор 21214 - ...........
1

Замена сета квачила

2

Замена замајца

3

Замена сајле хаубе

4

Замена аутомата уља

5

Замена добоша задњи

6

Замена коч.цилиндара, задњи

7

Замена сета кочионих облога - задњи

8

Замена главног кочионог цилиндра

9

Замена јабучица

10

Замена кочионих црева -задња

11

Замена посуде за кочиону течност

12

Замена сета предњих плочица

13

Замена дискова

14

Замена чељусти предње

15

Замена алтернатора

16

Замена термодавача

17

Замена полупумпе за воду

18

Замена краја споне, лева

19

Замена лежаја точка, задњи

20

Замена кочионих црева-предња

21

Замена мерача горива

22

Замена пумпа за гориво

23

Замена хомокинетички зглоб

24

Замена сајле ручне кочнице

25

Замена браве паљења

26

Замена ланца и ланчаника сет

Застава 10 - ( произведено 2007 ) - мотор 180А4000...........
27

Замена пумпа воде

28

Замена зупчастог каиша

29

Замена вентилатора каиша
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30

Замена сета квачила

31

Замена кочионог цилиндра,задњи

32

Замена хомокинетичког зглоба

33

Замена пумпе за гориво потапајуће

34

Замена главног кочионог цилиндра

35

Замена јабучице

36

Замена крајева споне

37

Замена амортизера предњег

38

Замена амортизера задњег

39

Замена свећица

40

Замена полуосовине

41

Замена хладњака за воду

42

Замена манжетне хомокинетичког зглоба

43

Замена амортизера предњег

44

Замена сајле ручне кочнице

45

Замена средњег лонца ауспуха

46

Замена предњег левог фара

47

Замена плочица пред. точкова

48

Замена браве паљења

Замена мерача за гориво
49
Спецификација услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца , тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуга)
у сервис.

ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
Ред. број

Назив услуге

Велики сервис за возило - Тип возила – Дачиа Доокер
1

Замена сета квачила

2

Замена дихтунга картера

3

Замена алтернатора

4

Филтер уља

5

Филтер ваздуха

6

Филтеер гориав

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца , тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуге)
у сервис.
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ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
Рб.

Назив услуге

Редован сервис за возило - Тип возила – Дачиа Доокер
1

Замена кочионих плочица - предње

2

Замена кочионих плочица - задње

3

Замена кочионог диска - предњи

4

Замена кочионог диска - задњи

5

Замена цилиндра квачила

6

Замена тракастог каиша

7

Замена затезача тракастог каиша

8

Замена друк лежаја

9

Замена филтера уља

10

Замена коруге

11

Замена коруге

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуге)
у сервис.

ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
Ред. број

Назив услуге

Возило – Ивеко
1

Замена носача кабине

2

Замена јабучице трапа

3

Замена споне

3.1

Замена осигурача споне

4

Замена сета цилиндра квачила

5

Замена диск плочица

6

Замена сигнализатора диск кочница

7

Филтер уља

7.1

Моторно уље -Ураниа ЛС

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуга)
у сервис.
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ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
Ред. број

Назив услуге

Тип возило – M 1213 ( произведено 1991 ) број мотора ОМ367910.......
1

Замена сета квачила

2

Замена кочиних облога

3

Замена вентилатора каиша

4

Замена споне

5

Замена баланс штангле

6

Замена лежаја предњег точка

7

Замена лежаја задњег точка

8

Замена пумпе воде

9

Замена пумпе уља

10

Замена дихтунга декла

11

Замена дихтунга картера

12

Замена алтернатора

13

Замена семенинга диференцијала - полосовина

14

Замена фара комплет

15

Замена хладњака

16

Замена електромотора брисача

17

Замена штоп светла

18

Замена вентила гашења мотора

19

Замена цилиндра задњег точка

20

Замена грејача мотора

21

Замена давача притиска уља

22

Замена крста кардана

23

Замена друк лежаја

24

Замена АЦ пумпе

25

Замена контакт браве

26

Замена црева горива од тезервоара до пумпе

27

Замена виљушке друк лагера

28

Замена уља мотора

29

Замена предњег добоша

30

Замена задњег добоша
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31

Замена предњег гибња

32

Замена сајле ручне кочнице

33

Замена амортизера предњег

Замена браве врата
Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног или телефонског
захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђач (Даваоца услуга) у сервис.

34

ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
Ред. број

Назив услуге

Возило – ЈЦБ 4ЦХ
1

Провер хидраулицне пумпе

2

Замена разводника предње кашике ( ремонт )

3

Замена – ремонт (замена сета гумица цилиндра стерле )

4

Замена бочне шифершајбне

5

Замена спона комплет задња 128/13949

6

Замена спона комплет предња 128/13949

7

Замена AC пумпе
17/913600

8

Замена ручне сајле гаса
910/48800

9

Замена ламела за кочење-синтер + челична 458/20353 (10) + 458/20285 (12 )

10

Замена главне хидрауличне пумпе 20/911200 ПАРКЕР

11

Замена аблендера на волану десни

12

Замена алтернатора 740/29300

13

Замена главног кочионог цилиндра 15/920389

14

Замена филтера мењача 581/18063

15

Замена филтер горива 32/912001

16

Замена филтера хидраулике 32/925346

17

Замена штоп лампе комплет 700/50018

18

Замена семеринг пумпе мењача 20/900401

19

Замена предњег зуба кашике 332/04388

20

Замена хладњака 30/915200

21

Замена мото сата 704/50097

22

Замена претварача 04/501800
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23

Замена анасера 714/40159

24

Замена рукавац 458/20041

25

Замена полосовине 914/89800

26

Замена диференцијала КПТ 453/07300

27

Замена фелне 41/912100

28

Замена предњег блатобрана 123/02950/1

29

Замена уља мотора 4001/1805

30

Замена бочног зуба кашике 332/04389

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 1 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца
Рок за отклањање кварова при хитним интервенцијама је до 24 сата.
Одазив за отклањање кварова при хитним интервенцијама – да у року од 3 сата од
тренутка подношења писаног или телефонског захтева Наручиоца за пружање услуга
(пријаве квара), а Давалац услуга је обавезан да се одазове и отпочне отклањање квара
(када се возило налази на терену територија општине Алексинац).
Место извршења услуга: теренски и радионички, Франко плац Наручиоца у Ул. Петра
Зеца број 35 у Алексинцу

ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
Ред. број

Назив услуге

Возило - Мерцедес 1213
1
Предвиђен број радних сати на годишњем нивоу од стране наручиоца
Место извршења услуга: теренски и радионички, код Даваоца услуга у сервис.
Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуга)
у сервис.
Одазив за отклањање кварова при хитним интервенцијама – да у року од 1 сата од од
тренутка подношења писаног или телефонског захтева Наручиоца за пружање услуга
(пријаве квара ), а Давалац услуга је обавезан да се одазове и отпочне отклањање квара
(када се возило налази на терену територија општине Алексинац).
Рок за отклањање кварова при хитним интервенцијама је до 24 сата.

ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге
Ред.
број

Назив услуге

1

Услуга монтаже-демонтажа гуме путничког возила са заменом спољне гуме тубелес

2

Услуга монтаже-демонтажа гуме теретног возила са заменом спољне гуме тубелес

3

Услуга монтаже-демонтажа гуме грађевиске машине са заменом спољне гуме тубелес
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4

Лепљење унутрашње гуме путничког или теретног возила по рупи

5

Лепљење тубелес флека - путничко

6

Баланасирање точка путничког возила на стабилној машини - челична фелна

7

Баланасирање точка путничког возила на стабилној машини - алу фелна

Место извршења услуга - Даваоцу услуга, који је обавезан да има најмење једно место
за извршење такве услуге на подручју града Алексинца.
Рок извршења услуге је максимално 2 часа од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца за пружање услуга из ПАРТИЈЕ 11,
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца услуге
тј. Понуђача и то за ПАРТИЈУ 11

ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
Ред. број Назив услуге

Ремон пнеуматског дела

1

Ремонт хидрауличног дела
Место извршења услуга: теренски и радионички, код Даваоца услуга у сервис.
Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуга)
у сервис.
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца услуге

2

ПАРТИЈА 13: Гибањске услуге
Ред. број

Назив услуге

Возило – М 1213
1.
Предвиђен број радних сати на годишњем нивоу од стране наручиоца
Рок извршења услуге: најкасније 3 дана од тренутка подношења писаног ил
телефонског захтева Наручиоца, тј од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуге)
сервис.
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца услуге
тј. Понуђача

ПАРТИЈА 14: Услуге реглаже возила
Ред.
број

Назив услуге

1

Реглажа путничког возила
Тип возила - Застава 10

2

Реглажа теретнот возила
Тип возила - М1213
Рок извршења услуге: најкасније 1 дан од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј од дана пријема возила Наручиоца у сервис.
Трошкове транспорта неисправног возила до места отклањања квара сноси Понуђач
(Давалац услуге)
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ПАРТИЈА 16 : Услуге Аутопрање возила
Ред. број

Назив услуге

1

Услуга прања путничког возила ( спољно и унутрашње прање )

2

Услуга прања путничког возила ( спољно прање )

3

Услуга прања путничког возила ( унутрашње прање )

4

Услуга прања мотора возила топлом водом
теретно - камион

5

Услуга прања мотора возила топлом водом
путничко

6

Прање ентеријера

7

Парње Пик Ап- Дачиа, Лада

Прање путарског камиона
Рок извршења услуге: најкасније 2 сата од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца тј. од пријема возила код Понуђача (Давалац услуге) у
перионици,
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца
услуге, а Давалац услуге да изврши услугу максимално за 2 час од момента пријема
возила,
ПАРТИЈА 19: Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног парка
Ред. број Назив услуге

8

1

Услуга машинске обраде на стугу

2

Услуга машинске обраде на глодалици

Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца
услуга) у сервис.
Место извршења услуга код Понуђача - Даваоцу услуга
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца
услуге тј.Понуђача
Трошкове транспорта добра до места отклањања квара сноси Понуђач (Давалац услуге).

ПАРТИЈА 20: Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
Ред.
број

Назив услуге

Услуга израде и испоруке црева

1.

Услуга израде црева ВП Н25 са прикљ. М-М са навојем 5/4" – L = 1 мет

2

Услуга израде црева ВП Н15 са прикљ. М-М са навојем 3/4" L = 1 мет

3

Услуга израде хидра. црева са прикљ. М-М са навојем 1/2" L = 1 мет

4

Услуга израде хидра. црева са прикљ. М-Ж са навојем 1/2" L = 1 мет

5

Услуга израде хидра. црева са прикљ Ж-Ж са навојем 1/2" L = 1 мет

6

Услуга израде хидра. црева са прикљ. М-М са навојем 5/4" L = 1 мет

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
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Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца
услуга) у сервис.
Место извршења услуга код Понуђача - Даваоцу услуга,
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца
услуге тј.Понуђача
Трошкове транспорта добра до места отклањања квара сноси Понуђач (Давалац услуге)

ПАРТИЈА 21: Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова”
Ред.
број

Назив услуге

Услуга израде и испоруке црева

1.

Чеп блока мотора

2

Црево хладњака – доње 4Y

3

Црево хладњака –горње 4Y

4

Црево вода од пумпе до блока

5

Болцнови и споне задњег трапа

6

Ремонт хидрауличног клипа

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца
Место извршења услуга: теренски и радионички, Франко плац Наручиоца у Ул. Петра
Зеца број 35 у Алексинцу

ПАРТИЈА 22: Варилачке и браварске услуге за возни парк
Ред. број

Назив услуге

1

Варилачке услуге

2

Браварске услуге

Предвиђен број радних сати за поправке на
годишљем нивоу Наручиоца

Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца
услуга) у сервис.
Место извршења услуга код Понуђача - Даваоцу услуга, који је обавезан да има
најмење једно место за извршење такве услуге на подручју града Алексинца.
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца
услуге тј.Понуђача
Трошкове транспорта добра до места отклањања квара сноси Понуђач (Давалац услуге).

ПАРТИЈА 23: Услуге сервисирања клима уређаја на возилима
Ред.
број

Назив услуге

Услуга израде и испоруке црева

1.

Чеп блока мотора

2

Црево хладњака – доње 4Y
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3

Црево хладњака –горње 4Y

4

Црево вода од пумпе до блока

5

Болцнови и споне задњег трапа

6

Ремонт хидрауличног клипа

Спецификације услуге је оријентациона. Конкретно пружање услуге вршиће се према
објективној потреби Наручиоца.
Рок извршења услуге: најкасније 2 дана од тренутка подношења писаног или
телефонског захтева Наручиоца, тј. од дана пријема добра код Понуђача (Даваоца услуга)
у сервис.
Место извршења услуга код Понуђача - Даваоцу услуга
Наручилац је обавезан да довезе возило или предмет услуге у сервис Даваоца услуге
тј.Понуђача
Трошкове транспорта добра до места отклањања квара сноси Понуђач (Давалац услуге).
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ :
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА ( Образац 5 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) и става 2 ЗЈН дефинисане
овом конкурсном документацијом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:

ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и
теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
и

ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
1.Довољан технички капацитет
- Да понуђач има најмање један пословни простор минималне висине 3м и минимлне
површине 100 м2
- Да понуђач располаже најмање две хидрауличне дизалице за возила
- Да понуђач има најмање један канал за поправку за путничких возила
- Да понуђач има најмање један апарат за варење типа ЦО2, као и апарат за аргонско
заваривање
- Да понуђач има минимум један струг за ораду делова у оквиру радионице
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању
довољног техничког капацитета која је саставни део конкурсне документације
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ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима

1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже овлашћеним сервисом за
наведено возило
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже овлашћеним сервисом за
наведено возило
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже овлашћеним сервисом за
наведено возило
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са најмање 2 интервентна
возила за рад на терену.
-Да понуђач има најмање један пословни простор минималне висине 3м и минимлне
површине 100 м2
Доказ: доказа о власништву за интервентна возила и пословни простор (књиговодствена
картица или уговор о купопродаји, или уговор о закупу, саобраћајна дозвола)
2.Довољан кадровски капацитет- да понуђач има у радом односу или је ангажовао на
други дозвољен начин у складу са Законом о раду најмање :
1 ( Једаног ) радника са сертификатом сервисера за машине ЈЦБ-4ЦХ тј. Серификат о
похађању техничког тренинга у тренинг центру произвођача машине.
Доказ: фотокопијом сертификата произвођача машина о похађању техничког тренинг
центра, фотокопија Уговора о раду или другог законом дозвољеног уговора о радном
ангажовању
3.Довољан пословни капацитет- Понуђач мора да поседује успостављен важећи систем
квалитета ISO 9001 у области продаје резерних делова.
Доказ: копија важећег сертификата

ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
1.Довољан технички капацитет – да понуђач има најмање један пословни простор на
територији града Алексинца минималне висине 3м и минимлне површине 30 м2
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању
пословног простора
ПАРТИЈУ 11 : Вулканизерске услуге
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са пословним простором на
територији минималне висине 3м и минимлне површине 30 м2, као и да у свом пословном
простору има опрему за монтажу и демонтажу ауто гума, , опрему за балансирање
точкова путничких и теретних возила, пеглу за лепљење гума, компресор ваздуха са
пнеуматским одвијачем.
Доказ:Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању
пословног простора и потребне опреме
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ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
1.Довољан технички капацитет – да понуђач има најмање један пословни простор и да
поседује машину за испитивање хидрауличког притиска
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу
ПАРТИЈУ 13: Гибањске услуге
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже најмање једном радионичком
или каналном дизалицом за возила као и опрему за наведене услуге
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже најмање једном радионичком
или каналском дизалицом за путничка и теретна возила, канал и опрему за оптичку
реглажу трапа путничких и теретна возила
Доказ:Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању
пословног простора и потребне опреме

ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
1.Довољан технички капацитет – да понуђач има најмање један пословни простор и да
у истом поседује један уређај за прање возила под притиском (топла-хладна вода)
Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање један пословни простор и да у истом
поседује један уређај за прање возила под притиском (топла-хладна вода) под кривичном
и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже најмање једним стругом за
машинску обраду и најмање једном глодалицом за машинску обраду под кривичном и
материјалном одговорношћу
Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање једног струга за машинску обраду и
најмање једном глодалицом за машинску обраду

ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са пословним простором
минималне висине 3м и минимлне површине 30 м2, као и да у свом пословном простору
има
опрему за израду хидрауличних црева,
под кривичном и материјалном
одговорношћу
Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање једног има
опрему за израду
хидрауличних црева

ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са најмање 1 интервентним
возилом за рад на терену.
-Да понуђач има најмање један пословни простор минималне висине 3м и минимлне
површине 30 м2
Доказ: доказа о власништву за интервентна возила и пословни простор (књиговодствена
картица или уговор о купопродаји, или уговор о закупу, саобраћајна дозвола)

ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са пословним простором
минималне висине 3м и минимлне површине 30 м2, као и да у свом пословном простору
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понуђач располаже најмање једним апаратом за варење , боцама за гасно сечење , под
кривичном и материјалном одговорношћу
Докази: Изјава понуђача о поседовању најмање једног струга за машинску обраду и
најмање једном глодалицом за машинску обраду

ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима
1.Довољан технички капацитет – да понуђач располаже са пословним простором
минималне висине 3м и минимлне површине 30 м2, као и да у свом пословном простору
понуђач располаже најмање једним апаратом за пуњење аутоклима, под кривичном и
материјалном одговорношћу
Доказ: Изјава понуђача о поседовању пословног простора (књиговодствена картица или
уговор о купопродаји, или уговор о закупу најмање једног апарата за пуњење аутоклима

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. И 76.ЗАКОНА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве
саставни је део конкурсне документације) којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац
6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.14-711/2019

20/86

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из
одговарајућег регистра.
2)Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:

ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и
теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
и
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ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о
поседовању довољног техничког капацитета која је саставни део конкурсне
документације

ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
Докази: доказа о власништву за интервентна возила
и пословни простор
(књиговодствена картица или уговор о купопродаји, или уговор о закупу,
саобраћајна дозвола)
Докази: фотокопијом сертификата произвођача машина о похађању техничког
тренинг центра, фотокопија Уговора о раду или другог законом дозвољеног уговора
о радном ангажовању
Докази: копија важећег сертификата

ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
Докази: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о
поседовању пословног простора
ПАРТИЈУ 11 : Вулканизерске услуге
Докази:Изјава понуђача под кривичном и материјалном
поседовању пословног простора и потребне опреме

одговорношћу

о

ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу
ПАРТИЈУ 13: Гибањске услуге
Доказ: Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу

ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила
Доказ:Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу о поседовању
пословног простора и потребне опреме

ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање један пословни простор и да у
истом поседује један уређај за прање возила под притиском (топла-хладна вода)
под кривичном и материјалном одговорношћу
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ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка

Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање једног струга за машинску обраду
и најмање једном глодалицом за машинску обраду

ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
Доказ: Изјава понуђача о поседовању најмање једног има
хидрауличних црева

опрему за израду

ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова
Доказ: доказа о власништву за интервентна возила
и пословни простор
(књиговодствена картица или уговор о купопродаји, или уговор о закупу,
саобраћајна дозвола)

ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
Докази: Изјава понуђача о поседовању најмање једног струга за машинску
обраду и најмање једном глодалицом за машинску обраду

ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима
Доказ: Изјава понуђача о поседовању пословног простора
(књиговодствена
картица или уговор о купопродаји, или уговор о закупу најмање једног апарата за
пуњење аутоклима
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где
се могу благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд,
Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса
Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада,запошљавања и
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
Агенција за привредне регистре - Адреса: Бранкова 25, Београд 11000, интернет
адреса www.apr.gov.rs/
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски
најповољнија понуда“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
Елементи критеријума важе за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 4, Партију 5
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Елементи критеријума за партију , су:
Понуђена цена резерних делова
1.
70 пондера
Цена норма часа
2.
10 пондера
Број норма часова
3
10 пондера
Удаљеност сервиса извршења услуга
4.
10 пондера
Укупно пондера
100 пондера
1. Збир цена оригиналних резервних делова...............................................70 пондера
Понуда са најнижом ценом добија максималних 70 пондера, а понуда са већом
понуђеном ценом добија пондере према следећем обрасцу:
број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70
2. Цена норма часа................................................................................................10 пондера
Понуда са понуђеном најнижом вредношћу норма сата добија максималних 10 пондера, а
понуда са већом понуђеном вредношћу норма часа добија пондере према следећем
обрасцу:
број пондера= понуђена најнижа вредност норма часа / понуђена вредност норма часа x
10
3. Збир броја норма часова предвиђених за замену резервног дела или пружања
сервисне услуге …
…………………....................................………....10 пондера
Понуда са са понуђеним најмањим бројем норма сати предвиђених за уградњу резервног
дела или пружање сервисне услуге добија максималних 10 пондера, а понуда са
понуђеним бројем норма сати добија пондере према следећем обрасцу:
број пондера= понуђени најмањи збир број норма сати / понуђени збир број норма сати
x 10
4. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра
Зеца број 35
 Од 1 до 5 и 5 км
.................................................
10 пондера
 Од 6 до 35 км и 35 км
...................................................
5 пондера
 36 и преко тога
...................................................
2 пондера
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то
дефинисано у конкурсној документацији.
Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније
понуде ће се вршити на основу елемента критеријума – најнижа понуђена цена.
Елементи критеријума важе за Партију 7, Партију 9, Партију 11, Партију 12, Партију
14, Партију 16, Партију 19, Партију 21, Партију 22 , Партију 23 су:
1.
2.

Укупна цена
Километража
Укупно пондера

70 пондера
30 пондера
100 пондера
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1. Укупна цена …....................................................... .................................70 пондера
Понуда са најнижом ценом добија максималних 80 пондера, а понуда са већом
понуђеном ценом добија пондере према следећем обрасцу:
број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70
2. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра
Зеца број 35
 Од 1 до 3 и 3 км
.................................................
30 пондера
 Од 4 до 10 км и 10 км
.................................................
15 пондера
 Од 11 до 35 км и 35 км
...................................................
5 пондера
 36 и преко тога
...................................................
1 пондера
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то
дефинисано у конкурсној документацији. Уколико две или више понуда буду оцењене
истим бројем пондера, избор најповољније понуде ће се вршити на основу елемента
критеријума – најнижа понуђена цена.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности за набавку услуга – Услуге одржавања возног парка , ЈН број 14711/2019, Партију ____________________________________________(навести
назив и број партије)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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.

НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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.

НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА, ЗА
ПАРТИЈУ _____________________________________________(навести назив и
број партије), JН.БР . 14-711/2019
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
45 дана од дана пријема
уредне фактуре

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка услуга
Место извршења услуга

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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 дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА
ВОЗНОГ
ПАРКА,
ПАРТИЈА
_______________________________________
(навести назив и број партије), ЈНМВ.бр. 14-711/2019, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.14-711/2019

32/86

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга Услуге
одржавања
возног
парка,
Партија
___________________________________________________________________
(навести назив и број партије), ЈН.бр. 14-711/2019, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.

НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга Услуге
одржавања возног парка, Партија ___________________________(навести назив и
број партије), ЈН.бр. 14-711/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печат
НАПОМЕНА : У случају подношења понуда за више партија копирати образац
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА,
ПАРТИЈА 1 –

Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и теренских
возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН.14-711/2019 на основу позива за подношење понуда
објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга и то Услуге одржавања возног парка,
ПАРТИЈА 1- Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких

и теренских возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава
10) у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације број
____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог
Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________ динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана.
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.Давалац услуга
је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим Уговором од
дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац уколико се у току
гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
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- појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе
израде или лошег квалитета;
- исти квар на истом предметном добру се понови;
- кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
- поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке
норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА

ПАРТИЈА 2 –
Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са
уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење понуда
објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка, и то

ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања
путничких возила са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ и редовним
сервисима у свему
по спецификацији и техничким особинама из конкурсне
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која
чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________динара без ПДВ-а, односно
__________________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020.години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
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-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке
норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
Драгиша Симић

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
__________________

______________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких
возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење понуда
објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то

ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања
путничких возила са уградњом потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним
сервисима (Шкода) у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која
чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је __________________ динара без ПДВ-а,
односно_______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену) бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
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У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.124/2012) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга – Услуге одржавања возног парка

и то

ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких
теретних возила носивости до 3500 кг. са уградњом потребних делова у
ЈКП“ВИК“ у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације
број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део
овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _________________ динара без ПДВ-а,
односно________________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
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-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних
возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних делова у
ЈКП“ВИК“
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење понуда
објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга – Услуге одржавања возног парка

и то

ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања
теретних возила носивости преко 3500 кг. са уградњом потребних резерних
делова у ЈКП“ВИК“ у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која
чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _________________ динара без ПДВ-а, односно
_______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
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-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун
_____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга – Услуге одржавања возног парка и то

ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге
код трећих лица за одржавања
грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и
планираним редовним сервисима у свему по спецификацији и техничким особинама
из конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем
_______ и која чини саставни део овог Уговор.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је ________________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
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Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге на моторним возилима
исплаћивати износ од _____________динара по радном часу а све у складу са Понудом
Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2019. Години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац. употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге поправки. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног
лица ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
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Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем пружених услуга на којима су вршене услуге потврђује се потписом
овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом
одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорна је Комисија ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
се 12 месеци почев од дана закључења.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун
_____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга –Услуге одржавања возног парка и то

ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних
делова у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације
број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део
овог Уговор.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је ________________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге на моторним возилима
исплаћивати износ од _____________динара по радном часу а све у складу са Понудом
Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену ( набавка – Аутоелектричарске услугеса уградњом потребних резервних делова за
одржавање возил ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац) бити одобрена у 2020.
Години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац. употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге поправки. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног
лица ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
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-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем пружених услуга на којима су вршене услуге потврђује се потписом
овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници или другом
одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорна је Комисија ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
се 12 месеци почев од дана закључења.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца број 7 спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то ПАРТИЈА
ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге у свему по спецификацији и техничким
особинама из конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под
бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је __________________ динара без ПДВ-а, односно
_________________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
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-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa бр.35, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то ПАРТИЈА

ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на
моторним возилима у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која
чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
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-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

Драгиша Симић
_______________________

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

_________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa бр.35, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 13 - Гибњарске услуге
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то ПАРТИЈА
ПАРТИЈА 13 - Гибњарске услуге у свему по спецификацији и техничким особинама
из конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем
_______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу и цену за резервне делове у складу са Понудом Даваоца услуге, која је
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
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-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa бр.35, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то
ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила у свему по спецификацији и техничким
особинама из конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под
бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је ________________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном час у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
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-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa бр.35, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то
ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила у свему по спецификацији и техничким
особинама из конкурсне документације број ____________, заведена код Наручиоца под
бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је __________________ динара без ПДВ-а, односно
________________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
по возилу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација изјављена одмах након преузимања возила.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
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ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.124/2012) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга - Услуге одржавања возног парка, и то

ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног
парка у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације
број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део
овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
____________ динаар са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Наручилац ће услуге наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба завреме
важења овог Уговора.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
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-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор
_________________________
Драгиша Симић
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то

ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на
специјалним возилима у свему по спецификацији и техничким особинама из конкурсне
документације број ____________, заведена код Наручиоца под бројем _______ и која
чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора
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Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
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-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

Драгиша Симић
_______________________

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

_________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних
делова
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то ПАРТИЈА
21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних деловау свему по
спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације број ____________,
заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
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-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

Драгиша Симић
_______________________

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

_________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то
ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк делова у свему по
спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације број ____________,
заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
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-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

Драгиша Симић
_______________________

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

_________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке
о додели уговора број_______ од _____________године,
Уговорне стране:
1. JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ
(у дaљeм тekсту: Купац)
сa сeдиштeм ул. Душана Тривунца бр.7, спрат 1, Aлekсинaц 18220
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић
мaтични брoj 20274301
П И Б 104937626
тekући рaчуни 325-9500800011214-66 OTП Бaнka
2.___________________________________ , (у даљем тексту:Давалац услуга)
са седиштем у _________________________
кога заступа ___________________________
Матични број предузећа _________________
П И Б _________________________________
Текући рачун _____________________
Контакт телефон _______________________
закључиле су следећи :
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима
Уговорне стране су се сагласиле да:
1.Наручилац услуга је на основу Закона о јавним набавама спровео поступак јавне
набавке мале вредности, број ЈН ЈН 14-711/2019, на основу позива за подношење
понуда објављеног 16.04.2019.године на Порталу јавних набавки.
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ која се
налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора.
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача
__________________________, са седиштем у _____________________, ( у даљем тексту
Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања возног парка и то
ПАРТИЈА 23 - Услуге сервисирања клима уређаја на возилима делова у свему по
спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације број ____________,
заведена код Наручиоца под бројем _______ и која чини саставни део овог Уговор.
ЦЕНА УСЛУГА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност
је _______________ динара без ПДВ-а, односно
______________динара са ПДВ-ом.
(словима: __________________________________________________)
Наручилац се обавезује да ће Даваоцу услуге за извшрене услуге исплаћивати износ по
радном часу у складу са Понудом Даваоца услуге, која је саставни део овог уговора
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време
важности уговора.
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ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац. Изврши услуге
из члана 2. овог Уговора у року од ________дана,
Наручилац ће извршење услуга наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за
време важења овог Уговора.
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који
због природе расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
Члан 5.
У случају да Давалац услуга не испуни своје обавезе у погледу извршења услуга из
члана 4. овог Уговора ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац“ има право да наплати
уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан закашњења.
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без
претходног пристанка Давалац услуга умањењем рачуна Давалац услуга. У случају да
Давалац услуга не изврши услугу у складу са чланом 5. овог уговора, а ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац због тога претрпи штету, Давалац услуга је дужан да ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац употпуности накнади штету коју утврђује Комисија
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац се обавезује да плати Даваоцу услуга
уговорену цену за извршене услуге
у року од 45 дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге на текући рачун _____________________________.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Давалац услуга гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, да услуге која су
предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из понуде број ________ од
__________ године (попуњава наручилац).
Гаранција за извршене услуге је_____________.
Уколико услуге не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета, или не
одговарају требовању тј. захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Давалац
услуга ће о свом трошку отклонити рекламацију ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је недостатак уочен, а
најкасније 5 дана од дана уоченог недостатка.
Давалац услуга изјављује ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац да ће пружене услуге
исправно функционисати у гарантном року који траје _____ месеци.
Почетак гарантног рока се рачуна од датума првог пуштања у рад возила на коме су
извршење услуге. Прво пуштање у рад констатује се записником овлашћеног лица
ЈКП„Водовод и канализација„ Алексинац, који се заводи и доставља Даваоцу услуга.
Давалац услуга је дужан да интервенције у гарантном року изврши у сервису.
Након извршене интервенције на отклањању недостатака у гарантном року, Давалац
услуга је дужан да добра преда ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац.
Давалац услуга је дужан да добро замени у року за рекламацију како је предвиђено овим
Уговором од дана писменог обавештења ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац
уколико се у току гарантног рока појави дешавање било којег од наведеног:
-појави било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде
или лошег квалитета;
-исти квар на истом предметном добру се понови;
-кварови на истом предметном добру се учестало дешавају;
-поправка траје дуже од рока наведеног у члана 4 овом уговору
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-испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме
и карактеристике према техничкој документацији произвођача
У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра ЈКП
„Водовод и канализација“ Алексинац.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 8.
Квантитативни пријем возила по завршетку услуга на којима су вршене услуге потврђује
се потписом овлашћеног лица ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац на отпремници
или другом одговарајућем документу.
За квалитативни пријем одговорн је овлашћени представник ЈКП „Водовод и
канализација“ Алексинац која је дужна да сачини записник о пријему.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА
Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време
у складу са Планом набавки и
финансијским Планом и оквирима планираних средстава за ову врсту услуга, а примењује
12 месеци почев од дана закључења Уговора.
Члан 10.
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 9. став 1 овог Уговора уколико
наступе околности које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од
15 дана.
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац може раскинути уговор и пре наведеног рока из
става 1 овог члана, уколико се Давалац услуга не придржава одредби овог уговора са
отказним роком од 5 дана.
Члан 11.
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у
духу добрих пословних обичаја, а у супротном спор ће се изнети пред стварно надлежни
суд у Нишу.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа
који регулишу ову материју.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка
задржава свако од уговарача.
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Директор

Драгиша Симић
_______________________

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

_________________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда се саставља на српском језику у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама
( „Сл.гласник РС„ бр. 124/2012).
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити попуњени.
Обрасце дате у конкурсној документацији мора да потпише одговорно лице понуђача.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или кутији навести назив и адресу понуђача са контакт телефоном.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести назив и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу :
ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексина,
ул.Душана Тривунца број 7,спрат 1 ,
18220 Алексинац
са назнаком
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности за јавну
набавку услуга – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА
за ПАРТИЈУ ________________________________________
( навести назив и број партије)
ЈН.БР. 14-711/2019
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

25.04.2019. године до 11,00 часова.
Отварање понуда је 25.04.2019.године у 11,15 часова
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, морају бити јасни, откуцани или читко написана штампаним словима,
хемијском оловком, са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека
рока за подношење понуда тј. до 25.04.2019. године до 11,00 часова, те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац понуде, образац структуре цена,
потпише и овери модел уговора, упише тражене податке.
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама,
као и остале услове и захтеве наручиоца.
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену партију.
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, докази о испуњености услова из члана
75. Закона о јавним набавкама поднети за једну партију, важиће и за понуде које се
односе на остале партије.
Понуђач је дужан да у понуди посебно назначи на коју се партију односи понуда.
Уколико понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати свака партија појединачно.
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4.Понуда са варијантама – Није дозвољено подношење понуда са варијантама.
5.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87.Закона о јавним
набавкама
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JKП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац, ул.Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра– набавку услуга- Услуге одржавања возног
парка, за ПАРТИЈУ ____________________________( навести број партије), ЈН бр. 14711/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра– набавку услуга- Услуге одржавања возног
парка, за ПАРТИЈУ _____________________________( навести број партије), ЈН бр.
14-711/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– набавку услуга- Услуге одржавања возног
парка, за ПАРТИЈУ _____________________________( навести број партије), ЈН бр.
14-711/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У обрсацу понуде Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде-образац
са понуђачем наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Рок плаћања је 45 дана од пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу
документа којим је утврђено извршење услуга.Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача. Плаћање се врши у динарима
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге у складу са захтевом одрђеним у делу Техничке карактеристике
за сваку партију понаособ
Место извршења услуга: у складу са захтевом одрђеним у делу Техничке
карактеристике за сваку партију понаособ
Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуђач
који на писани захтев наручиоца прихвати продужење рока важности понуде исту не може
мењати у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач
има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз до Наручиоца, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су
јединичне цене.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10.Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
Предметна набавка не садржи поверљиве информације каоје Наручилац ставља на
располагање.
11.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или указаних
недостатака или неправилности одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:
ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац,
ул. Душана Тривунца број 7,спрат 1
18220 Алексинац, са напоменом
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације –
јавна набавка мале вредности за набавку услуга
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА,
ПАРТИЈА ________________________________
(навести назив и број партије)
ЈН број 14-711/2019“
или
на емail адресу :
vodovod.aleksinac@gmail.com
или
на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
12.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене податке
на начин на који то захтева Наручилац.
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, у случају
да се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његов понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
13.Критеријум за избор најповољније понуде – економски најповољнија понуда
Елементи критеријума важе за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 4, Партију 5
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Елементи критеријума за партију , су:
Понуђена цена резерних делова
1.
70 пондера
Цена норма часа
2.
10 пондера
Број норма часова
3
10 пондера
Удаљеност сервиса извршења услуга
4.
10 пондера
Укупно пондера
100 пондера
1. Збир цена оригиналних резервних делова...............................................70 пондера
Понуда са најнижом ценом добија максималних 70 пондера, а понуда са већом
понуђеном ценом добија пондере према следећем обрасцу:
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број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70
2. Цена норма часа................................................................................................10 пондера
Понуда са понуђеном најнижом вредношћу норма сата добија максималних 10 пондера, а
понуда са већом понуђеном вредношћу норма часа добија пондере према следећем
обрасцу:
број пондера= понуђена најнижа вредност норма часа / понуђена вредност норма часа x
10
3. Збир броја норма часова предвиђених за замену резервног дела или пружања
сервисне услуге …
…………………....................................………....10 пондера
Понуда са са понуђеним најмањим бројем норма сати предвиђених за уградњу резервног
дела или пружање сервисне услуге добија максималних 10 пондера, а понуда са
понуђеним бројем норма сати добија пондере према следећем обрасцу:
број пондера= понуђени најмањи збир број норма сати / понуђени збир број норма сати
x 10
4. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра
Зеца број 35
 Од 1 до 5 и 5 км
.................................................
10 пондера
 Од 6 до 35 км и 35 км
...................................................
5 пондера
 36 и преко тога
...................................................
2 пондера
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то
дефинисано у конкурсној документацији.
Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније
понуде ће се вршити на основу елемента критеријума – најнижа понуђена цена.
Елементи критеријума важе за Партију 7, Партију 9, Партију 11, Партију 12, Партију
14, Партију 16, Партију 19, Партију 21, Партију 22 , Партију 23 су:
1.
2.

Укупна цена
Километража
Укупно пондера

70 пондера
30 пондера
100 пондера

1. Укупна цена …....................................................... .................................70 пондера
Понуда са најнижом ценом добија максималних 80 пондера, а понуда са већом
понуђеном ценом добија пондере према следећем обрасцу:
број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70
2. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра
Зеца број 35
 Од 1 до 3 и 3 км
.................................................
30 пондера
 Од 4 до 10 км и 10 км
.................................................
15 пондера
 Од 11 до 35 км и 35 км
...................................................
5 пондера
 36 и преко тога
...................................................
1 пондера
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то
дефинисано у конкурсној документацији. Уколико две или више понуда буду оцењене
истим бројем пондера, избор најповољније понуде ће се вршити на основу елемента
критеријума – најнижа понуђена цена.
14.Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за
доказивање услова за учешће у поступку на начин дефинисан у истом, а у складу са
чланом 75., 77. и 79. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и
68/2015).
15. Одбијање понуде
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Понуда ће бити одбијена ако не испуњава неки од услова тражених овим Упутством ( тј.
ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже
да испуњава додатне услове које је наручилац захтевао конкурсном документацијом, тј.
ако није попунио Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, ако понуда садржи
друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није
могуће упоредити са другим понудама), ако приликом оцене понуда буде оцењена као
неприхватљива.
16. Научилац задржава све приспеле понуде у трајном власништву, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости података.
17. Одустајање од набавке, обустава поступка
У случају одустајања од набавке Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити, уколико се
одустане од набавке пре отварања понуда, неотворене понуде Наручилац ће вратити
понуђачима.
Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) обустави поступак јавне набавке уколико нису
испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно
у наредних 6 месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка писмено образложи, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке објави
обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама
( „Сл.Гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: vodovod.aleksinac@gmail.com факсом на број 018/804-816 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у
одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, јавна набавка ЈН 14-

711/2019.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015), тј. у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о
додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
У складу са чланом 113 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о јавној
набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета смо једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту законитости у складу са чланом 112 став 2 тачка 5
Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
22.Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању, условима рада, заштити животне средине, као и да и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава образац Изјаве о
поштовању важећих законских прописа.
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IX Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води Агенција
за привредне регистре
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
...............................................................................................
(навести
назив
понуђача), уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, чиме
доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Напомена: Уз Изјаву достављам извод из регистра АПР-а понуђача

Место и датум
________________, _____. ____. 2019. год.

Потпис Понуђача
_____________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

МП
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких и теренских возила са уградњом
потребних делова у ЈКП“ВИК“ (Лада, Застава 10)
Ред.
број

Назив услуге

Kaтал. број дела Јединична цена
дела (1)

НЧ замене
делова (2)

Вредност НЧ у
РСД (3)

Вредност услуге
(4)=(2*3)

Укупна вредност
(1+4)

Возило – ЛАДА НИВА 1.7 ( произведено 2008 ) - мотор 21214 - ...........
1

Замена сета квачила

2

Замена замајца

3

Замена сајле хаубе

4

Замена аутомата уља

5

Замена добоша задњи

6

Замена коч.цилиндара,
задњи

7

Замена сета кочионих
облога - задњи

8

Замена главног кочионог
цилиндра

9

Замена јабучица

10

Замена кочионих црева задња

11

Замена посуде за кочиону
течност

12

Замена сета предњих
плочица
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13

Замена дискова

14

Замена чељусти предње

15

Замена алтернатора

16

Замена термодавача

17

Замена полупумпе за воду

18

Замена краја споне, лева

19

Замена лежаја точка, задњи

20

Замена кочионих цревапредња

21

Замена мерача горива

22

Замена пумпа за гориво

23

Замена хомокинетички
зглоб

24

Замена сајле ручне кочнице

25

Замена браве паљења

26

Замена ланца и ланчаника
сет

Застава 10 - ( произведено 2007 ) - мотор 180А4000...........
27

Замена пумпа воде

28

Замена зупчастог каиша

29

Замена вентилатора каиша

30

Замена сета квачила

31

Замена кочионог
цилиндра,задњи

32

Замена хомокинетичког
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зглоба

33

Замена пумпе за гориво
потапајуће

34

Замена главног кочионог
цилиндра

35

Замена јабучице

36

Замена крајева споне

37

Замена амортизера предњег

38

Замена амортизера задњег

39

Замена свећица

40

Замена полуосовине

41

Замена хладњака за воду

42

Замена манжетне
хомокинетичког зглоба

43

Замена амортизера предњег

44

Замена сајле ручне кочнице

45

Замена средњег лонца
ауспуха

46

Замена предњег левог фара

47

Замена плочица пред.
точкова

48

Замена браве паљења

49

Замена мерача за гориво

Укупна цена рез. делова ПДВ-а:
Укупна норма часа ( НЧ ):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цена по норма часу без ПДВ-а
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Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 2 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са уградњом потребних делова у
ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима
Рб. Назив услуге

Kaтал. број дела

Количина

Јединична
цена
дела(1)

НЧ замене
делова(2)

Вредност НЧ у
РСД(3)

Вредност
услуге(4)=(2*3)

Укупна
вредност(1+4)

Тип возила – Dačia Doker 1.5 DCI
1

Замена сета квачила

1

2

Замена дихтунга картера

1

3

Замена алтернатора

1

4

Филтер уља

3

5

Филтер ваздуха

3

6

Филтеер гориав

3

Укупан збир цене делова без ПДВ-а :
Укупна норма часа ( НЧ ):

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Цена по норма часа ( НЧ ):

--------------------------------------------------

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са уградњом потребних деловау
ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)
Рб. Назив услуге

Количина

Kaтал. број дела

Škoda Octavia A7 Elegans 2.0
TDI (2013 )

Јединична
цена дела

НЧ замене
делова

Вредност НЧ у
РСД

Вредност услуге

Укупна вредност

(1)

(2)

(3)

(4)=(2*3)

(1+4)

Замена и уградња делова
1

Замена кочионих плочица предње

1

2

Замена кочионих плочица задње

1

3

Замена кочионог диска предњи

1

4

Замена кочионог диска задњи

2

5

Замена цилиндра квачила

1

6

Замена тракастог каиша

1

7

Замена затезача тракастог
каиша

1

8

Замена друк лежаја

1

9

Замена филтера уља

1

10

Замена коруге

1

11

Замена коруге

1

Укупан збир цене делова без ПДВ-а :
Укупна норма часа ( НЧ ):

----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цена по норма часа ( НЧ ):

--------------------------------------------------
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Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 4 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавање лаких теретних возила носивости до 3500 кг. са
уградњом потребних делова у ЈКП“ВИК“
Рб. Назив услуге

Kaтал. број дела

Количина

Тип возила - Iveko daily
35S11D

Јединична
цена дела

НЧ замене
делова

Вредност НЧ у
РСД

Вредност услуге

Укупна вредност

(1)

(2)

(3)

(4)=(2*3)

(1+4)

Замена и уградња делова
1

Замена носача кабине

1

2

Замена јабучице трапа

4

3

Замена споне

4

3.1

Замена осигурача споне

4

4

Замена сета цилиндра
квачила

1

5

Замена диск плочица

1

6

Замена сигнализатора диск
кочница

1

7

Филтер уља

1

7.1

Моторно уље -Ураниа ЛС

7,5 лит

Укупан збир цене делова без ПДВ-а :

---------------

Укупна норма часа ( НЧ ):

---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цена по норма часа ( НЧ ):

--------------------------------------------------

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
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Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 5 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања теретних возила носивости преко 3500 кг. са
уградњом потребних резерних делова у ЈКП“ВИК“
Ред.
број

Назив услуге

Kaтал. број дела

Јединична
цена дела
(1)

НЧ замене
делова (2)

Вредност НЧ у
РСД (3)

Вредност
услуге
(4)=(2*3)

Укупна
вредност (1+4)

Тип возило – M 1213 (
произведено 1991 ) број мотора
ОМ367910.......
1

Замена сета квачила

2

Замена кочиних облога

3

Замена вентилатора
каиша

4

Замена споне

5

Замена баланс штангле

6

Замена лежаја предњег
точка

7

Замена лежаја задњег
точка

8

Замена пумпе воде

9

Замена пумпе уља

10

Замена дихтунга декла

11

Замена дихтунга картера
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12

Замена алтернатора

13

Замена семенинга
диференцијала полосовина

14

Замена фара комплет

15

Замена хладњака

16

Замена електромотора
брисача

17

Замена штоп светла

18

Замена вентила гашења
мотора

19

Замена цилиндра задњег
точка

20

Замена грејача мотора

21

Замена давача притиска
уља

22

Замена крста кардана

23

Замена друк лежаја

24

Замена АЦ пумпе

25

Замена контакт браве

26

Замена црева горива од
тезервоара до пумпе

27

Замена виљушке друк
лагера

28

Замена уља мотора

29

Замена предњег добоша
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30

Замена задњег добоша

31

Замена предњег гибња

32

Замена сајле ручне
кочнице

33

Замена амортизера
предњег

34

Замена браве врата

Укупна цена рез. делова ПДВ-а:

-----------------------------------------------------------------------------------

Укупна норма часа ( НЧ ):

-------------------------------------------------------------

Цена по норма часа ( НЧ ):

----------------------------------------

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 7 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања грађевинске машине ЈЦБ 4 ЦХ са уградњом
потребних делова у ЈКП“ВИК“ као и планираним редовним сервисима
Табела 1 – ЗАМЕНА РЕЗЕРНИХ ДЕЛОВА СА УГРАДЊОМ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ МАШИНИ
Тип грађ. машине – ЈЦБ 4ЦХ ( 2002 год ) – мотор ( Перкинс )
Укупна цена
без ПДВ-a

Опис радова

Потребна
планирана
годишња
количина

Потреб. број Јед
NČ за
цена
( цена резе. дела
Цена
замену и
NČ и броја NČ
резерног
без
уградњу
потребног
за
ПДВ-a
дела
дела
уградњу

( комадно )

( комадно )

( по комаду )

помножене
са
ценом по NČ )

(2)

(3)

(4)

(5)

Скидање, ремонт и уградња
хидраулицне пумпе

1

Опис радне операције

(1)
1

Провера хидраулицне пумпе

2

Замена разводника
кашике ( ремонт )

предње Набавка и замена сета гумица и
заптив. разводника предње
кашике

1

3

Замена – ремонт (замена сета Набавка и замена сета гумица и
гумица цилиндра стерле )
заптив. цилиндра
стерле

1

4

Замена бочне шифершајбне

1

5

Замена спона комплет задња Набавка и замена споне

Набавка и замена
шифершајбне

бочне

(6)

(7= 4+5*6 )

Укупна
цена
без ПДВ-a

(8=3*7)

2
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128/13949

6

Замена спона комплет предња Набавка и замена споне
128/13949

2

7

Замена AC пумпе
17/913600

Набавка и уградња AC пумпе

2

8

Замена ручне сајле гаса
910/48800

Замена ручне сајле гаса

1

9

Замена ламела за кочење-синтер Набавка и замена ламела за
+ челична 458/20353 (10) + кочење
458/20285 (12 )

10 Замена

22

главне хидрауличне Набавка
и
пумпе 20/911200 ПАРКЕР
хидрауличне пумпе

уградња

1

11 Замена аблендера на волану Набавка и уградња

аблендера

1

десни

на волану ( десни )

12 Замена алтернатора 740/29300
13 Замена

главног
цилиндра 15/920389

Набавка и уградња алтернатора

1

кочионог Набавка и уградња
цилиндра

кочионог

2

филтера

мењача Набавка и уградња
мењача

филтера

1

филтер

горива Набавка и уградња
горива

филтер

1

хидраулике Набавка и уградња филтера
хидраулик

1

17 Замена штоп лампе комплет Набавка и уградња стоп лампе

2

14 Замена
581/18063

15 Замена
32/912001

16 Замена

филтера
32/925346
700/50018

комплет

18 Замена семеринг пумпе мењача Набавка и замена семеринга
20/900401

1

пумпе мењача

19 Замена предњег зуба кашике Набавка и замена предњег зуба

8
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кашике

332/04388

20 Замена хладњака 30/915200

Набавка и замена хладњака

1

21 Замена мото сата 704/50097

Набавка и замена мото сата

1

22 Замена претварача 04/501800

Набавка и замена претварача

1

23 Замена анасера 714/40159

Набавка и замена анасера

1

24 Замена рукавац 458/20041

Набавка и замена рукаваца

1

25 Замена полосовине 914/89800

Набавка и замена полосовине

1

26 Замена

диференцијала
453/07300

КПТ Набавка
и
диференцијала КПТ

27 Замена фелне 41/912100
28 Замена

предњег
123/02950/1

замена

Набавка и замена фелне

блатобрана Набавка и замена
блатобрана

29 Замена уља мотора 4001/1805

предњег

Набавка и Замена уља мотора

30 Замена бочног зуба кашике Набавка и замена бочног зуба
332/04389

1
2
1
10 l
2

кашике

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 9 - Aуто-електричарске услуге са уградњом потребних резерних делова
Р.бр.

Врста услуге

Предвиђен број радних сати
за поправке на годишљем
нивоу Наручиоца

Аутоелектричарске услуге

1

(1)

Предвиђен број радних сати на
годишњем нивоу од стране наручиоц

Цена по радном часу
(норма/час)
цена
без ПД В-а
(2)

Укупна цена
цена без ПД В-а
(3=1*2)

100

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
____________________

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.5-213/2017
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 11 - Вулканизерске услуге
”
Ред.
број

Планирана број
Наручиоца
(1 )

Назив услуге

1

Услуга монтаже-демонтажа гуме путничког возила са заменом
спољне гуме - тубелес

40

2

Услуга монтаже-демонтажа гуме теретног возила са заменом
спољне гуме - тубелес

12

3

Услуга монтаже-демонтажа гуме грађевиске машине са заменом
спољне гуме - тубелес

12

4

Лепљење унутрашње гуме путничког или теретног возила по
рупи

30

5

Лепљење тубелес флека - путничко

10

6

Баланасирање точка путничког возила на стабилној машини челична фелна

25

7

Баланасирање точка путничког возила на стабилној машини алу фелна

25

Јединична цена

Јединична цена

(без ПДВ-а )
(2 )

(без ПДВ-а )
(3 = 1*2 )

Укупан збир без ПДВ-а:
Укупан збир са ПДВ-ом:
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.5-213/2017
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 12 - Услуге ремонтовања пнеуматских и хидрауличних делова на моторним возилима
Р.бр.

Врста услуге

Услуге ремонтовања
пнеуматских и хидрауличних
делова на моторним возилима

Предвиђен број радних сати
за поправке на годишљем
нивоу Наручиоца
(1)

1.

Ремон пнеуматског дела

25

2.

Ремонт хидрауличног дела

25

Цена по радном
часу
(норма/час)цена
без ПД В-а
(2 )

Укупна цена цена
без
ПДВ-а
(3=1*2)

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
____________________

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.5-213/2017
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 13 - Гибњарске услуге
Р.бр.

Врста услуге

Предвиђен број радних сати
за поправке на годишљем
нивоу Наручиоца

Гибњарске услуге за возила

(1)

1.

Предвиђен број радних сати на
годишњем нивоу од стране наручиоца

Цена по радном
часу
(норма/час)цена
без ПД В-а
(2 )

Укупна цена цена
без
ПДВ-а
(3=1*2)

45

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 14 - Услуге реглаже возила

Ред
број

Планирана
годишњи број
реглажа Наручиоца

Назив услуге

Цена по једној реглажи
без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

(2)

(3=1*2)

(1)
1

Реглажа путничког
возила
Тип возила - Застава 10

2

Реглажа теретнот возила
Тип возила - М1213

5 реглаже

5 реглаже

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а :
Укупано са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
___________________

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.5-213/2017
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 16 -Услуге аутопрања возила
Ред.
број

Назив услуге

Планирана број
аутопрања
Наручиоца

Јединична цена

Јединична цена

(без ПДВ-а )

( са ПДВ-ом )

(1)

(2)

(3=1*2)

1

Услуга прања путничког возила ( спољно и
унутрашње прање )

40

2

Услуга прања путничког возила ( спољно прање )

10

3

Услуга прања путничког возила ( унутрашње прање )

10

4

Услуга прања мотора возила топлом водом
теретно - камион

8

5

Услуга прања мотора возила топлом водом
путничко

8

6

Прање ентеријера

2

7

Парње Пик- ап возила

2

8

Прање путарског камиона

3

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 19 - Услуге обраде делова, стругарске, глодачке за потребе возног парка
Р.бр.

Врста услуге

Услуга машинске обраде делова
за потребе аутопарка

1.

Услуга машинске обраде на стугу

2.

Услуга
машинске
глодалици

обраде

Предвиђен број
радних сати за
поправке на
годишњем нивоу
Наручиоца
(1)

Цена по радном часу
(норма/час) цена
без ПДВ-а

Укупна цена
цена без ПД В-а

(2)

(3=1*2)

30
на

30

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Конкурсна документација јн.мале вредности, бр.5-213/2017
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 20 - Услуге израде нових и крпљених црева високог притиска на специјалним возилима
Р.
бр
.

Врста услуге
Услуга израде и испоруке црева

Цена по дужном
метру црева

(1)
1.
2
3
4
5
6

Услуга израде црева ВП Н25 са прикљ. М-М
навојем 5/4" – L = 1 мет
Услуга израде црева ВП Н15 са прикљ. М-М
навојем 3/4" L = 1 мет
Услуга израде хидра. црева са прикљ. М-М
навојем 1/2" L = 1 мет
Услуга израде хидра. црева са прикљ.
М-Ж
навојем 1/2" L = 1 мет
Услуга израде хидра. црева са прикљ
Ж-Ж
навојем 1/2" L = 1 мет
Услуга израде хидра. црева са прикљ.
М-М
навојем 5/4" L = 1 мет

са
са
са
са
са
са

Цена израде
уградње
прикључка
без ПД В-а
(2)

Укупна цена
цена без ПД В-а
(3=1*2)

2
3
5
3
5
3

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 21 - Услуге сервисирања виљушкара са уградњом потребних делова
Рб. Назив услуге

Kaтал. број дела

Количина

Јединична
цена дела

НЧ замене
делова

Вредност НЧ у
РСД

(1)

(2)

(3)

Вредност услуге

Укупна вредност

(4)=(2*3)

(1+4)

Тип возила – viljuškar Tojota
1

Чеп блока мотора

4

2

Црево хладњака – доње 4Y

1

3

Црево хладњака –горње 4Y

1

4

Црево вода од пумпе до блока

1

5

Болцнови и споне задњег
трапа

1

6

Ремонт хидрауличног клипа

2

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 22 - Варилачке и браварске услуге за возни парк
Р.бр.

Врста услуге

Варилачке и браварске услуге за
потребе аутопарка

1.

Предвиђен број
радних сати за
поправке на
годишњем нивоу
Наручиоца
(1)

Варилачке услуге

Цена по радном часу
(норма/час) цена
без ПДВ-а

Укупна цена
цена без ПД В-а

(2)

(3=1*2)

30

2.

20
Браварске услуге

Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : ________________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 23 - “ Услуге сервисирања клима уређаја на возилима”,
Рб. Назив услуге

Kaтал. број дела

Количина

Јединична
цена дела

НЧ замене
делова

Вредност НЧ у
РСД

(1)

(2)

(3)

Вредност услуге

Укупна вредност

(4)=(2*3)
(1+4)
Тип возила – Застава 10
1

Замена хладњака климе

1

2

Поправка расхладне
инсталације црева 1 мет.

3

3

Замена филтера климе

3

4

Ремон томпресора климе

1

5

Пуњењеј клима уређаја

5

------------

----------

-------------

Укупан збир без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а на укупан збир:
Укупан збир са ПДВ-ом:

Киломеража од седишта Наручиоца до седишта Извођача : _____________ км
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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