
Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број:  62/6
Датум: 12.07.2016.године

Комисија за јавну набавку услуге- Набавка услуге репарације фелни, образована решењем бр.62/2 
од 11.07.2016.године ЈНМВ 62/2016.

Бор, 12.07.2016.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуге-  Набавка услуге репарације фелни ЈНМВ 62/2016.
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.62/2 од 11.07.2016.године, у року предвиђеном
за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке
услуге-  Набавка услуге репарације фелни, ЈНМВ 62/2016, свим заинтересованим лицима која су
преузела конкурсну документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну  набавку услуге репарације фелни ЈНМВ 62/2016., и то: 

- Образац врста, техничке карактеристике (спецификације), количинa и опис добара,  рок извршења, 
место извршења или испоруке добара 
-  Образац понуде



III     ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ   ВРСТА,   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИН  A   И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
Врста услуге: Услуге репарације фелни
ОПИС УСЛУГА:

Р. бр. Назив
Јединица

мере
Количина

1
Репарација фелни R20 (санација рупа, напрслина, разбушивање 
рупа и замена срца фелни)

комад 4

2
Репарација фелни R22,5 (санација рупа, напрслина, разбушивање 
рупа и замена срца фелни)

комад 16

Рок извршења услуге: Рок за одазив, односно пријем дела за поправку, не може бити дужи
од 24 сата од тренутка пријема сваког појединачног захтева Наручиоца.

Извршилац услуге ће сваку појединачну услугу поправке вршити у року исказаном у обрасцу
понуде, израженом у календарским данима а који не може бити дужи од 2 дана од дана пријема
дела  за поправку.

Место извршења услуге репарације фелни:

Адреса сервиса је_____________________________

Трошкови транспорта падају на терет Извршиоца услуге.

Гарантни  рок :  Минимални  гарантни  рок  за  извршену  услугу  износи  6  месеци  од  дана
извршења услуге и сачињавања записника о извршеној услузи.



VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: 62/2016. Предмет јавне набавке: Услуге репарације фелни

Понуда број _______________ од ________________ 2016.године. 

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.



Број јавне набавке: 62/2016
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.



Број јавне набавке: 62/2016

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.



Услуге репарације фелни

Р.
бр.

Назив
Јединица

мере
Количина

Јед. цена
услуге без

ПДВ-а

1
Репарација фелни R20 (санација рупа, напрслина, 
разбушивање рупа и замена срца фелни)

комад 16

2
Репарација фелни R22,5 (санација рупа, 
напрслина, разбушивање рупа и замена срца 
фелни)

комад 4

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

УКУПНО СА ПДВ-ом

Напомена: Процењена вредност је 80.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач мора да понуди све ставке у овом образцу понуде.

РОК ПЛАЋАЊА: Након  сваке  извршене  услуге,  у  року  од  _________(највише  45
(четрдесетпет 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.) понда ће се сматрати неприхватљивом.

НАЧИН ПЛАЋАЊА  : Вирмански

ВРЕМЕ    И  ЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Понуђач ће услугу извршавати сукцесивно на основу писаног 
захтева Наручиоца. Рок за одазив, односно пријем фелни за 
поправку не може бити дужи од 24 сата од тренутка пријема сваког 
појединачног захтева Наручиоца.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ___________дана  од дана пријема дела (не дужи од 2 дана)

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

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  Сервис понуђача на адреси: _____________________________

Гарантни период на извршену 
услугу

_____________месеци од дана извршења услуге и сачињавања 
Записника о извршеној услузи (минимално 6 месеци)

Путне трошкове и трошкове транспорта сноси  Извршилац услуге.

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. Закона није у
обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка
1) - 4) Закона, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. Закона 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. _____________________________


