
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број: 43/6   
Датум: 27.04.2015.године 
 

Комисија за јавну набавку услуге- Услуге сервисирања грејдера по партијама, образована решењем 
бр.43/2 од 24.04.2015.године ЈНМВ 43/2015. 
   Бор, 27.04.2015.године 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара Услуге сервисирања грејдера по партијама, ЈНМВ 43/2015. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.43/2 од 24.04.2015.године, у року предвиђеном за 

достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 

124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке добара ЈНМВ - 

Услуге сервисирања грејдера по партијама, ЈНМВ 43/2015, свим заинтересованим лицима која су 

преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набаку услуга сервисирања грејдера по партијама,  ЈНМВ 

43/2015, и то: 

-   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

-   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

-   МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
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VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број јавне набавке: 43/2015. Предмет јавне набавке: Услуге сервисирања грејдера 

Понуда број _______________ од ________________ 2015.године.  
Партија 1.Услуга оправке редуктора кружнице (окретног механизма) грејдера 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 1  Назив понуђача                                                                      

 2   Седиште                                                                      

 3  Адреса                                                                      

 4 Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)                                                                        

 5  Матични број                                                                      

 6  Шифра делатности                                                                      

 7  ПИБ                                                                      

 8  Број текућег рачуна                                                                      

9  Назив банке                                                                      

10  Број телефона                                                                      

11  Број телефакса                                                                      

12  e-mail адреса                                                                     

13  Особа за контакт                                                                      

14  Овлашћено лице за потисивање уговора                                                                     

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:    

(a)   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 у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група 
понуђача. 
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Број јавне набавке: 43/2015 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 1  Назив подизвођача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

15 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 
 

16 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

                                                                                                   

 

                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                   _____________________ 

                                                                  печат 

 

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у 
довољном броју примерака за сваког подизвођача. 
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Број јавне набавке: 43/2015 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 1  Назив понуђача   

 2   Седиште   

 3  Адреса   

 4 Облик организовања  

(АД, ДОО, СЗР итд.)    

 

 5  Матични број   

 6  Шифра делатности   

 7  ПИБ   

 8  Број текућег рачуна   

 9  Назив банке   

10  Број телефона   

11  Број телефакса   

12  e-mail адреса  

13  Особа за контакт   

14  Овлашћено лице   

                                                                                               

                                                             М.П.                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                     _____________________ 

                                                               

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је 
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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Редни 
број 

Назив Јединица 
мере 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

1. Замена кућишта редуктора Замена 
кућишта 

 

2. Замена котрљајног лежаја пужа (пужног вретена) Замена 
лежаја 

 

3. Замена семеринга- доњег великог Замена 
семеринга 

 

4. Замена доњег клизног лежаја пужног зупчаника (пужног 

точка)-велике биксне 

Замена 
лежаја 

 

5. Замена горњег клизног лежаја пужног зупчаника (пужног 

точка)-мале биксне 

Замена 
лежаја 

 

Укупно без ПДВ-а  
 

 

 
 

РОК ПЛАЋАЊА:  

 

Након сваке извршене услуге, у року од ______________ дана од 
дана пријема исправне фактуре. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
____________календарских дана од дана од дана отварања 
понуде(минимално 60 календарских дана). 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-
до, око…или сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Вирмански 

ВРЕМЕ  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног 
захтева Наручиоца. Рок за одазив, односно поправку не може 
бити дужи од једног календарског дана од дана пријема сваког 
појединачног писаног захтева Наручиоца. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
___________календарских дана од дана пријема сваког 

појединачног захтева Наручиоца (максимално 5 (пет)  
календарских дана). 

 У случају да понуђач непрецизно одреди рок извршења услуге 
(од-до, око…или сл.) понда ће се сматрати неприхватљивом. 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ Услуге сервисирања ће се вршити у пословном седишту 
Понуђача,  
Адреса сервиса:_______________________________________ 
 

Гарантни период на извршену 
услугу 

_____________месеци од дана извршења услуге и сачињавања 
Записника о извршеној услузи (минимално 12 месеци) 

Гарантни период за замењене 
делове 

____________месеци од дана записнички константоване 
примопредаје(минимално 12 месеци) 

У случају да понуђач непрецизно одреди гарантни рок (од-до, 
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око…или сл.) понда ће се сматрати неприхватљивом. 

Потрбно је извршити дефектажу и након тога заменити потребне делове, и извршити реглажу и 

подешавање редуктора.  

Након извршене дефектаже, а пре замене делова понуђач извештава наручиоца о потреби замене 
одређених делова, на коју наручилац даје сагласност. 

Тип кућишта: челично, заварене конструкције, у свему функционално према намени, у погледу 

монтаже одговарајуће оригиналном редуктору за прву монтажу. 

Модел грејдера: Радоје Дакић МГ 145, 1985. година производње, 658 број шасије. 

Наручилац може да присуствује дефектажи и склапању редуктора. 

Понуђач може да присуствује уградњи редуктора на грејдеру. 

Трошкови замене делова, склапања и реглаже, материјала за дихтовање, трошкови завртњева и 
уља за пуњење редуктора падају на терет понуђача 

Трошкови расклапања редуктора и дефектаже падају на терет понуђача 
 

Дефектажа, оправака и преузимање редуктора у пословном седишту понуђача, трошкови транспорта 
редуктора падају на терет наручиоца. 

Напомена: Наручилац ће користити предметне услуге, у складу са потребама, до максималног 
износа од 130.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач: 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне 
регистре:  

                               
                              Да                 Не  
                                (Заокружити)  

Члан из групе понуђача уписан у 
Регистар понуђача који се води код 
Агенције за привредне регистре:  
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

Подизвођач уписан у Регистар понуђача 
који се води код Агенције за привредне 
регистре:  
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези 
да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, 
односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се 
доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4. 
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача. 
 
 
 

У _____________________ 

Дана __________________ 

        Потпис одговорног лица понуђача, 

     М.П.   ______________________________ 
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ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА  
О НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМ Партија 1.Услуга оправке редуктора кружнице 
(окретног механизма) грејдера 

Закључен између: 
1.Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ са седиштем у Бору, улица 7.Јули  бр.60,матични 
број:07148372, ПИБ: 100567484, текући рачун 205-11131-63 код Комерцијалне банке АД, Београд (у 
даљем тексту: наручилац), које  заступа директор  Далибор Орсовановић, са једне стране, 
2. ________________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица 
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун 
___________________ код банке ___________(у даљем тексту: понуђач), кога заступа 
___________________________, са друге стране. 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМА: Партија 1.Услуга 
оправке редуктора кружнице (окретног механизма) грејдера. 

Саставни део овог Уговора је и понуда понуђач бр.____________ од _____________2015.године., 
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Наручиоца, Одлуком број ____________ од 
____________2015.године. 

Понуђач се обавезује да ће УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМА вршити према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације у свему према понуди 
број_________од__________2015.године и јединичним ценама из те понуде.  

Члан 2. 
 

Наручилац ће користити услуге из члана 1. Уговора до максималног износа од 130.000,00 динара 
без ПДВ-а, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који је саставни део овог уговора. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу понуде су фиксне до окончања уговора и обухватају 
све зависне трошкове. 

Члан 3. 
 

Понуђач ће услугу вршити сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца. 
Рок за одазив, односно пријем не може бити дужи од једног календарског дана од дана пријема сваког 
појединачног писаног захтева Наручиоца. 
Рок за извршавање услуге је прихваћен у понуди и износи____________календарских дана од дана 
пријема захтева за поправку. 
Уграђени резервни делови морају бити нови. 
Након сваке извршене појединачне услуге уговорне стране потписиваће записник о извршењу услуге. 

Члан 4. 
Услуге сервисирања ће се вршити у пословном седишту понуђача. 
Трошкови транспорта делова, подсклопова и склопова који се сервисирају падају на терет наручиоца.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Члан 5. 
Плаћање услуга вршиће се на основу Записника о извршеној услузи, потписаног и овереног од 

стране овлашћеног представника понуђача  и наручиоца и примљене исправне фактуре. 
Плаћање ће се извршити након сваке извршене услуге, а у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 
Понуђач се обавезује да на фактури унесе број под који је овај уговор заведен код Наручиоца, уз 

који ће доставити отпремницу. 
 
 
 
 
 

Члан 6. 
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Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге и исправност уграђених 
делова, у гарантном року. 

Све грешке у квалитету извршене услуге које утичу на функционалност грејдера Наручилац ће 
рекламирати понуђачу, који је обавезан да у року од 3 дана од пријема рекламације достави свој писани 
одговор и у случају основаности рекламације у најкраћем року, изврши своје обавезе по основу 
гаранције. 

Члан 7. 
Гарантни рок на извршену услугу је прихваћен у понуди и износи   месеци од 

дана извршења услуге и сачињавања Записника о извршеној услузи. 

Гарантни рок за уграђене делове је прихваћен у понуди и износи          месеци од дана записнички  
констатоване примопредаје. 

Понуђач  је  обавезан  да  у  периоду  гарантног  рока,  одмах  по пријему 

обавештења о насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар. 

Уколико не поступи на напред описани начин,  понуђач  одговора по законским  одредбама о 
одговорности за неиспуњење  обавеза.   

 
Члан 8. 

Извршилац услуге се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоцу средство 
обезбеђења за добро извршење посла – сопствену меницу (бланко потписану и оверену), са меничним 
овлашћењем и копијом картона депонованих потписа, којом обезбеђује испуњење свих својих 
уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла у висини од 10% од вредности 
уговора.  
Извршилац услуге је обавезан да Наручиоцу  преда и потврду своје пословне банке о евидентирању 
поменутих меница у регистар меница код Народне банке Србије. 

Меница се налази код Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извршиоца услуге, након 
чега се враћа истом. 

Члан 9. 
Уколико Продавац има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 

ове набавке Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Купацу средство 
обезбеђења за добро извршење посла – 1 (једна) соло меница (бланко потписана и оверена) на износ 
од 15 % од понуђене цене, са меничним овлашћењима и копијом картона депонованих потписа, којима 
обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла.  
Продавц је обавезан да Купцу преда и потврду своје пословне банке о евидентирању поменутих 
меница у регистар меница код Народне банке Србије. 

 
Члан 10. 

Период у коме ће Наручилац, на основу писаног захтева, користити предметне услуге  је 
период од дана  закључења  уговора до краја 2015.године  или до реализације уговорене вредности из 
члана 2. овог уговора, у зависности који услов се први стекне. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од овлашћених представника уговорних 
страна.  

Члан 11. 
Обе уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно. Уколико се на тај 

начин не може наћи решење, настале спорове решаваће Привредни суд у Зајечару. 
Члан 12. 

 На све односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Члан 13. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка припадају 
Понуђачу, а 3 (три) примерка припадају Наручиоцу.  
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА СДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА: 

М.П.  _______________________________ 
            Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА 
О НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМ 
Партија 2.Рад сервисера на дефектажи и отклањању непредвиђених кварова на грејдеру 

Закључен између: 
1.Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ са седиштем у Бору, улица 7.Јули  бр.60,матични 
број:07148372, ПИБ: 100567484, текући рачун 205-11131-63 код Комерцијалне банке АД, Београд (у 
даљем тексту: наручилац), које  заступа директор  Далибор Орсовановић, са једне стране, 
2. ________________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица 
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун 
___________________ код банке ___________(у даљем тексту: понуђач), кога заступа 
___________________________, са друге стране. 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМА: Партија 2.Рад 
сервисера на дефектажи и отклањању непредвиђених кварова на грејдеру. 

Саставни део овог Уговора је и понуда понуђач бр.____________ од _____________2015.године., 
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране Наручиоца, Одлуком број ____________ од 
____________2015.године. 

Понуђач се обавезује да ће УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ГРЕЈДЕРА ПО ПАРТИЈАМА вршити према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације у свему према понуди 
број_________од__________2015.године и јединичним ценама  

 
Члан 2. 

Наручилац ће користити услуге из члана 1. Уговора до максималног износа од 70.000,00 динара 
без ПДВ-а, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који је саставни део овог уговора. 

Јединичне цене које су наведене у обрасцу понуде су фиксне до окончања уговора и обухватају 
све зависне трошкове. 

Члан 3. 
Понуђач ће услугу вршити сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца. 

Рок за одазив, односно пријем не може бити дужи од једног календарског дана од дана пријема сваког 
појединачног писаног захтева Наручиоца. 
Рок за извршавање услуге је прихваћен у понуди и износи____________календарских дана од дана 
пријема позива за поправку. 
Уграђени резервни делови морају бити нови. 
Након сваке извршене појединачне услуге уговорне стране потписиваће записник о извршењу услуге. 

Члан 4. 
Предметне услуге ће се вршити у пословном седишту наручиоца. Трошкови доласка и одласка 
сервисера падају на терет понуђача. 
 

Члан 5. 
Плаћање услуга вршиће се на основу Записника о извршеној услузи, потписаног и овереног од 

стране овлашћеног представника понуђача  и наручиоца и примљене исправне фактуре. 
Плаћање ће се извршити након сваке извршене услуге, а у року од 45 (четрдесетпет) дана по 

пријему исправне фактуре. 
Понуђач се обавезује да на фактури унесе број под који је овај уговор заведен код Наручиоца, уз 

који ће доставити отпремницу. 
Члан 6 

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге и исправност уграђених 
делова, у гарантном року. 

Све грешке у квалитету извршене услуге које утичу на функционалност грејдера  Наручилац ће 
рекламирати понуђачу, који је обавезан да у року од 3 дана од пријема рекламације достави свој писани 
одговор и у случају основаности рекламације  у најкраћем року, изврши  своје  обавезе по основу 
гаранције. 
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Члан 7. 
Гарантни рок на извршену услугу је прихваћен у понуди и износи   месеци од 

дана извршења услуге и сачињавања Записника о извршеној услузи. 

Гарантни рок за уграђене делове је прихваћен у понуди и износи          месеци од дана записнички  

констатоване примопредаје. 
Понуђач  је  обавезан  да  у  периоду  гарантног  рока,  одмах  по пријему 

обавештења о насталом квару, приступи интервенцији на отклањању квара и отклони квар. 

Уколико не поступи на напред описани начин,  понуђач  одговора по законским  одредбама о 
одговорности за неиспуњење  обавеза.   

Члан 8. 
Уколико Продавац има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 

ове набавке Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Купацу средство 
обезбеђења за добро извршење посла – 1 (једна) соло меница (бланко потписана и оверена) на износ 
од 15 % од понуђене цене, са меничним овлашћењима и копијом картона депонованих потписа, којима 
обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза, односно, уредно извршење уговореног посла.  
Продавц је обавезан да Купцу преда и потврду своје пословне банке о евидентирању поменутих 
меница у регистар меница код Народне банке Србије. 

Члан 9. 

Период у коме ће Наручилац на основу писаног захтева користити предметне услуге  је период 
од дана  закључења  уговора до краја 2015.године  или до реализације уговорене вредности из члана 2. 
овог уговора, у зависности који услов се први стекне. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од овлашћених представника уговорних 
страна.  

Члан 10. 
Обе уговорне стране су сагласне да сва спорна питања решавају споразумно. Уколико се на тај 

начин не може наћи решење, настале спорове решаваће Привредни суд у Зајечару. 
Члан 11. 

 На све односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона 
о облигационим односима. 

Члан 12. 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка припадају 
Понуђачу, а 3 (три) примерка припадају Наручиоцу.  
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА СДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА: 

М.П.  _______________________________ 
            Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

 


