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Смедерево
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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 М2017-14/2 од 20.06.2017. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број М2017-14/3 од 20.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра – Резервни делови-

ИЗМЕНА БРОЈ 1
ЈН број М2017-14
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број М2017-14 су добра – резервни делови, редни број
М2017-14, ОРН- 34330000 (резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле).

2. Партије
Предмет јавне набавке је обликован у петнаест (15) партија:

Р.бр. Назив партије Шифра
у ОРН

1. Резервни делови за ФАП 34330000
2. Резервни делови за MERCEDES 34330000
3. Резервни делови за IVECO 34330000
4. Резервни делови за RIVAL 34330000
5. Резервни делови за MITSUBISHI 34330000
6. Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ 34330000
7. Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА 34330000
8. Резервни делови за путничко возило SKODA 34330000

9. Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНE ПОСИПАЧE
СОЛИ И РОТАЦИОE ПОСИПАЧE СОЛИ 34330000

10. Акумулатори 34330000
11. Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ 34330000
12. Резервни делови за ИМТ 539 34330000
13. Резервни делови за PALAZZANI PB 70 34330000

14.
Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе
аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача
(Ресор)

34330000

15. Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140 34330000

3. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633
Адреса: Народног фронта бр.4, Смедерево
Интернет страница: www.zelenilosd.rs

4. Контакт
Лице за контакт Милица, е - mail адреса javnenabavke@zelenilosd.rs, мобилни телефон:
064-8476886, факс 026-4622-073.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке је набавка резервних делови за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево.
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Партија број 1 - резервни делови за ФАП се набављају за следећа возила:
1. FAP 1620 BD/48, број мотора: 174005, број шасије: 116536, година производње: 1992;
2. FAP 1418 BSK-Š, број мотора: WD 612.63 19162, број шасије: 118959, година производње:

1997;
3. FAP/MCD 1418 RBK/36, број мотора: OM 904 LA III/5 904.951-00-658461, број шасије:

120369, година производње: 2008;
4. FAP 1417/BK36, број мотора: OM 352A OM367911, број шасије: 119649, година

производње: 2002;
5. FAP 1921 B36 (1620), број мотора: 2F 196B 175247, број шасије: 119002, година

производње: 1997;
6. FAP 1414, број мотора: 169863, број шасије: 112682, година производње: 1990;
7. FAP 1721 BD48, број мотора: 1756202 F195B, број шасије: 1721 BD48119331, година

производње: 2000.

Партија број 2 - резервни делови за MERCEDES се набављају за следећа возила:
1. MERCEDES SPRINTER 511CDI, број мотора: 646985515 20436, број шасије: WDB

9062531 N 371622, година производње: 2008;
2. MCD(NEW)BENZ SPRINTER CDI 311, број мотора: 64698551520444, број шасије: WDB

9062331 N 371611, година производње: 2008;
3. FAP/MCD 1318 B/36 4x2, број мотора: OM 904 LA III/5 904.951-00 714147, број шасије:

120448, година производње: 2008;
4. FAP/MCD 1213/36, број мотора: OM 36791010011263, број шасије: 36700312009169,

година производње: 2005;
5. MCD 1213, број мотора: 36791010008614, број шасије: 36700312006518, година

производње: 1990;
6. FAP/MCD 2023 BD42, број мотора: OM 906LA III/00906964-00-714020, број шасије:

120478, година производње: 2008;
7. FAP/MCD 1317/36-4x2, број мотора: OM 36791110011259, број шасије: 36701312009149,

година производње: 2004;
8. FAP/MCD 2023BD42 4x2, број мотора: OM 906LA III/2 00906.964-0071-4028, број шасије:

FAP 2023BD/42120 479, година производње: 2008;
9. FAP/MCD 1317 BK, број мотора: OM 352A OM367911-10-011210, број шасије: 367013-

12009123, година производње: 2003;
10. MCD Benz Econic 1828;957.54 varijanta B12D1, број мотора: 90695200352557,

број шасије: WDB9575411V204010, година производње: 2003.

Партија број 3 - резервни делови за IVECO се набављају за следећа возила:
1. IVECO EURO CARGO 120 EL 18 ML 120 EL 18, број мотора: F4AE3481A-R103-

00624200, број шасије: ZCFA1ED0402551049, година производње: 2008;
2. IVECO NEW EURO CARGO ML90E17, број мотора: F4 AEO 481AC12300210013, број

шасије: ZCFA90CO202463469, година производње: 2005.

Партија број 4 - резервни делови за RIVAL се набављају за следећа возила:
1. ZASTAVA N.TURBO RIV. 49.12 HNPK, број мотора: SOFIM 8140.43S*12D3200*, број шасије:

016593, година производње: 2012;
2. ZASTAVA N.TURBO RIV. 49.12 HNPK, број мотора: SOFIM 8140.43S*12D3193*, број шасије:

016594, година производње: 2012;
3. ZASTAVA N.TURBO RIV. 49.10 HNPK, број мотора: SOFIM 8140.43B 43604 093336, број

шасије: ZCFC 497000 ZO 15.167, година производње: 2005.

Партија број 5 - резервни делови за MITSUBISHI се набављају за следеће возило:
1. Mitsubishi fuso canter 6C15, број мотора: 4P10A15329, број шасије: TYBFE84SE6DVO7190,

година производње: 2011.

Партија број 6 - резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ се набављају за следећа возила:
1. Ауточистилица Johnston CX200, година производње: 2006;
2. Ауточистилица Johnston sweepers compact 50, година производње: 2005.
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Партија број 7 - резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА се набављају за следећа
возила:

1. ZASTAVA JUGO FLORIDA 1,3 CW BUSINESS, број мотора: 128A60640085724, број шасије:
VX1103A0000023608, година производње: 2002;

2. ZASTAVA JUGO KORAL IN L/FI, број мотора: PSA HFX 10FP6T 4226508, број шасије:
VX1145A0001086253, година производње: 2006.

Партија број 8 - резервни делови за путничко возило SKODA се набављају за следеће
возило:

1. SKODA OCTAVIA SLX 1.8 20 V, број мотора: AGN103355, број шасије:
TMBZZZ1U1W2106263, година производње: 1998.

Партија број 9 - Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНE ПОСИПАЧE СОЛИ И РОТАЦИОНE
ПОСИПАЧE СОЛИ се набављају за:
- плугове и вученe посипаче соли 1м3 за РИКО и РЕСОР уређаје.
- утоварни посипач соли epoke ast se 5m3
- утоварни посипач соли EPOKE AST SE 3m3

Партија број 10 – АКУМУЛАТОРИ:
1. Акумулатор 12V-140Ah 800A;
2. Акумулатор 12V-110Ah   800A;
3. Акумулатор 12V-100Ah   800A;
4. Акумулатор 12V-55Ah     500A;
5. Акумулатор 12V-76Ah     500A;
6. Акумулатор 12V-97Ah     800A;

Партија број 11 - Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ:
1. AVANT  220, мотор: KohlerCV20S. Година производње: 2010.

Партија број 12 - резервни делови за трактор ИМТ 539 се набављају за :
1. ИМТ 539 број мотора: 441445, број шасије: 001291331, година производње: 1999.

Партија број 13 - резервни делови за PALAZZANI се набављају за следећe возилo:
1. Ровокопач PALLAZANI paload PT, година производње: 2003; број шасије:PB7012186,

број мотора: SNAK81061U30732K.

Партија број 14 - Резервни делови хидраулике и пнеуматике за аутосмећар (Ресор и
Ватроспрем) и аутоподизач (Ресор).

Партија број 15 – Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140 се набављају за:
1. Булдозер модел ТГ-140, тип гусеничар опште намене, врсте мотора дизел, 4-

тактни са воденим хлађењем, произвођача 14. Октобар, снаге мотора 125 КW /
160 KS, број мотора 2FP309А95313R, број шасије 30307, тежине 16 тона.

Сваки поједини резервни део је дефинисан у списку резервних делова у оквиру
обрасца понуде. Количина није дефинисана из разлога што се не може тачно
предвидети колико и којих добара ће бити утрошено, тако да ће се уговори
закључивати на процењену вредност сваке партије.

Рок испоруке добара за партије број 1,2,3,4,7 и 10 је један (1) дан од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца. Рок испоруке добара за партије
број 5,8,9 и 13 не може бити дужи од пет (5) дана од дана пријема поруџбенице
поднете од стране Наручиоца, за партију број 6 не може бити дужи од двадесетједног
(21) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца. Рок испоруке
добара за партију број 11 не може бити дужи од десет (10) дана од дана пријема
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поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партије број 12, 14 и 15 не може бити
дужи од два (2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца

Гарантни рок за све резервне делове почиње да тече од дана пријема
резервног дела од стране Наручиоца и за партије број 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 и 15
не може бити краћи од шест (6) месеци, а за партију број 10 не може бити краћи од 24
месеци.

Место испоруке је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

Рок извршења набавке је годину дана од дана закључења уговора, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није предвиђена за ову набавку.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то:
1) у погледу пословног капацитета – списак испоручених добара (резервних
делова) у току 2015. и 2016. године са листом купаца и износима по годинама.

1.3. 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.
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у складу
са чланом 81. ЗЈН, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу VI одељак 2.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ЗЈН, 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.

Испуњеност додатних услова из чл. 76. ЗЈН, за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа:

1) Списак испоручених добара (резервних делова) у току 2015. и 2016. године, са
листом купаца и износима по годинама (дат је у поглављу VI одељак 5).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 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 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.

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.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНAТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена".
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2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно,
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће у складу са чл. 86.
ЗЈН изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача
који нуди добра страног порекла. Уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН дужан је да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу добара
у поступку јавне набавке издат од стране Привредне коморе Србије. Када понуђач
достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда,
позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да
ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуда број __________ од _______2017. године за јавну набавку добра – резервних
делова - партије број ____________________, ЈН број М2017-14.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Врста правног лица
(заокружити) 1) микро 2) мало 3) средње 4) велико

Име особе за контакт

e-mail

Телефон

Факс

Број рачуна понуђача
и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3. 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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2) Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

2) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

3) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 1 – резервни делови за ФАП за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број
М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
МОТОРНА ГРУПА
1. AC pumpa Fap 1418

(štajer)
2. AC pumpa Fap 1620
3. AC pumpa Fap 1721
4. AC pumpa Fap 1921

5.
Garnitura hilzni (6
klip)  Fap 1418 (
štajer)

6. Garnitura hilzni (6
klip) Fap 1620

7. Garnitura hilzni (6
klip) Fap 1921

8. Garnitura hilzni (6
klip)Fap 1721

9. Garnitura karika (6
klip) Fap 1414

10. Garnitura karika (6
klip) Fap 1418 (štajer)

11. Garnitura karika (6
klip) Fap 1620

12. Garnitura karika (6
klip) Fap 1721

13. Garnitura karika (6
klip) Fap 1921

14.

Garnitura klipova (6
klipova sa bolcnima I
zeger osiguračima)
Fap 1418 (сtajer)

15.

Garnitura klipova (6
klipova sa bolcnima I
zeger osiguračima))
Fap 1620

16.

Garnitura klipova (6
klipova sa bolcnima I
zeger osiguračima))
Fap 1721
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

17.

Garnitura klipova (6
klipova sa bolcnima I
zeger osiguračima))
Fap 1921

18.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci
6 klipova) Fap 1620

19.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci
6 klipova) Fap 1721

20.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci
6 klipova) Fap 1921

21.
Garnitura zaptivki
motora kpl. Fap 1418
(stajer)

22. Garnitura zaptivki
motora kpl. Fap 1620

23. Garnitura zaptivki
motora kpl. Fap 1721

24. Garnitura zaptivki
motora kpl. Fap 1921

25.
Kolenasto vratilo
(radilica) Fap 1418
(Stajer)

26. Kolenasto vratilo
(radilica) Fap 1620

27. Kolenasto vratilo
(radilica) Fap 1721

28. Kolenasto vratilo
(radilica) Fap 1921

29. Pumpa za ulje Fap
1414

30. Pumpa za ulje Fap
1418 (Stajer)

31. Pumpa za ulje Fap
1620

32. Pumpa za ulje Fap
1721

33. Pumpa za ulje Fap
1921

34. Pumpa za vodu Fap
1414
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

35. Pumpa za vodu Fap
1418 (stajer)

36. Pumpa za vodu Fap
1620

37.
Termostat vode Fap
(isti za sve navedene
fapove)

38. Venac zamajca Fap
1414

39. Venac zamajca Fap
1418 (stajer)

40. Venac zamajca Fap
1620

41. Venac zamajca Fap
1721

42. Venac zamajca Fap
1921

43. Zamajac Fap 1414

44. Zamajac Fap 1418
(stajer)

45. Zamajac Fap 1620
46. Zamajac Fap 1721
47. Zamajac Fap 1921

48. Zaptivka glave
motora Fap 1414

49.
Zaptivka glave
motora Fap 1418
(stajer)

50. Zaptivka glave
motora Fap 1620

51. Zaptivka glave
motora Fap 1721

52. Zaptivka glave
motora Fap 1921

ГРУПА ТРАНСМИСИЈА
53. Druk lezaj Fap 1414
54. Druk lezaj Fap 1418
55. Druk lezaj Fap 1721

56. Druk lezaj Fap 1921

57. Kardansko vratilo Fap
1414

58. Kardansko vratilo Fap
1418
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

59. Kardansko vratilo Fap
1721

60. Kardansko vratilo Fap
1921

61. Korpa kvacila Fap
1414

62. Korpa kvacila Fap
1418

63. Korpa kvacila Fap
1721

64. Korpa kvacila Fap
1921

65. Krst kardanskog
vratila Fap 1414

66. Krst kardanskog
vratila Fap 1418

67. Krst kardanskog
vratila Fap 1721

68. Krst kardanskog
vratila Fap 1921

69. Lamela Fap 1414
70. Lamela Fap 1418
71. Lamela Fap 1721
72. Lamela Fap 1921

73. Poluosovina Fap
1414

74. Poluosovina Fap
1418

75. Poluosovina Fap
1721

76. Poluosovina Fap
1921

77. Pomocni izvod Fap
1414

78. Pomocni izvod Fap
1418

79. Pomocni izvod Fap
1721

80. Pomocni izvod Fap
1921

81. Spojnica hidro pumpe
Fap 1414

82. Spojnica hidro pumpe
Fap 1418
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

83. Spojnica hidro pumpe
Fap 1721

84. Spojnica hidro pumpe
Fap 1921

85. Spojnica pomocnog
izvoda Fap 1414

86. Spojnica pomocnog
izvoda Fap 1418

87. Spojnica pomoćnog
izvoda Fap 1721

88. Spojnica pomocnog
izvoda Fap 1921

89. Srednji lezaj kardana
Fap 1414

90. Srednji lezaj kardana
Fap 1418

91. Srednji lezaj kardana
Fap 1721

92. Srednji lezaj kardana
Fap 1921

93. Vratilo pomocnog
izvoda Fap 1414

94. Vratilo pomocnog
izvoda Fap 1418

95. Vratilo pomocnog
izvoda Fap 1721

96. Vratilo pomocnog
izvoda Fap 1921

КОЧИОНА ГРУПА

97. Crevo kocnice do
tocka Fap 1414

98. Crevo kocnice do
tocka Fap 1418

99. Crevo kocnice do
tocka Fap 1721

100. Crevo kocnice do
tocka Fap 1921

101. Dobos  tocka prednji
Fap 1414

102. Dobos  tocka prednji
Fap 1418

103. Dobos tocka prednji
Fap 1721



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 17 од 200

Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

104. Dobos tocka prednji
Fap 1921

105. Dobos tocka zadnji
Fap 1414

106. Dobos tocka zadnji
Fap 1418

107. Dobos tocka zadnji
Fap 1721

108. Dobos tocka zadnji
Fap 1921

109.
Garnitura obloge
kocnica prednje Fap
1414

110.
Garnitura obloge
kocnica prednje Fap
1418

111.
Garnitura obloge
kocnica prednje Fap
1721

112.
Garnitura obloge
kocnica prednje Fap
1921

113.
Garnitura obloge
kocnica zadnje Fap
1414

114.
Garnitura obloge
kocnica zadnje Fap
1418

115.
Garnitura obloge
kocnica zadnje Fap
1721

116.
Garnitura obloge
kocnica zadnje Fap
1921

117.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji desni Fap
1414

118.

Mehanizam za
štelovanje (ključ)
prednji desni Fap
1418
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

119.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji desni Fap
1721

120.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji desni Fap
1921

121.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji levi Fap 1414

122.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji levi Fap 1418

123.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji levi Fap 1721

124.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
prednji levi Fap 1921

125.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji desni Fap
1414

126.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji desni Fap
1418

127.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji desni Fap
1721

128.

Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji desni Fap
1921

129.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji levi Fap 1414

130.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji levi Fap 1418
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131.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji levi Fap 1721

132.
Mehanizam za
stelovanje (kljuc)
zadnji levi Fap 1921

ВЕШАЊЕ И ОГИБЉЕЊЕ
133. Amortizer kabine Fap

1620

134. Amortizer prednji Fap
1620

135. Amortizer zadnjiFap
1620

136. Caure gibnja (prednje
i zadnje) Fap 1414

137.
Caure gibnja (prednje
i zadnje) Fap 1418
(Stajer)

138. Caure gibnja (prednje
i zadnje) Fap 1721

139. Caure gibnja (prednje
i zadnje) Fap 1921

140.

Garnitura prednjeg
trapa (za oba prednja
tocka kpl. Bolcni,
biksne, osigurači,
mazalice, poklopac)
Fap 1414

141.

Garnitura prednjeg
trapa (za oba prednja
tocka kpl. za oba
prednja tocka kpl.
Bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopac) Fap 1418
(Štajer)

142.

Garnitura prednjeg
trapa (za oba prednja
tocka kpl. za oba
prednja tocka kpl.
Bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopac) Fap 1721
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143.

Garnitura prednjeg
trapa (za oba prednja
tocka kpl. za oba
prednja tocka kpl.
Bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopac) Fap 1921

144. Gibanj prednji Fap
1414

145. Gibanj prednji Fap
1418 (Stajer)

146. Gibanj prednji Fap
1721

147. Gibanj prednji Fap
1921

148. Gibanj zadnji Fap
1414

149. Gibanj zadnji Fap
1418 (Stajer)

150. Gibanj zadnji Fap
1721

151. Gibanj zadnji Fap
1921

152. Gurajuca spona Fap
1414

153. Gurajuca spona Fap
1418 (Stajer)

154. Gurajuca spona Fap
1721

155. Gurajuca spona Fap
1921

156.
Krajevi poprecne
spone (L+D) Fap
1414

157.
Krajevi poprecne
spone (L+D) Fap
1418 (Stajer)

158.
Krajevi poprecne
spone (L+D) Fap
1721

159.
Krajevi poprecne
spone (L+D) Fap
1921
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160.
Osovine gibnja
(prednje i zadnje) Fap
1414

161.
Osovine gibnja
(prednje i zadnje) Fap
1418 (Stajer)

162.
Osovine gibnja
(prednje i zadnje) Fap
1721

163.
Osovine gibnja
(prednje i zadnje) Fap
1921

164. Poprecna spona Fap
1414

165. Poprecna spona Fap
1418 (Stajer)

166. Poprecna spona Fap
1721

167. Poprecna spona Fap
1921

168.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1414

169.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1418 (Stajer)

170.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1721

171.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1921

172.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1414

173.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1418 (Stajer)

174.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1721

175.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1921
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176. Uzengija prednjeg
gibnja Fap 1414

177.
Uzengija prednjeg
gibnja Fap 1418
(Stajer)

178. Uzengija prednjeg
gibnja Fap 1721

179. Uzengija prednjeg
gibnja Fap 1921

180. Uzengija zadnjeg
gibnja Fap 1414

181. Uzengija zadnjeg
gibnja Fap 1418

182. Uzengija zadnjeg
gibnja Fap 1721

183. Uzengija zadnjeg
gibnja Fap 1921

184.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja Fap
1414

185.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja Fap
1418 (Stajer)

186.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja Fap
1721

187.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja Fap
1921

188.
Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja Fap
1414

189.
Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja Fap
1418 (Stajer)

190.
Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja Fap
1721

191.
Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja Fap
1921

192.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1414
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193.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1418 (Stajer)

194.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1721

195.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine Fap
1921

196.
Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1414

197.
Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1418 (Stajer)

198.
Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1721

199.
Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap
1921

ЕЛЕКТРО ГРУПА
200. Alternator 24 V za

Fap 1414

201. Alternator 24 V za
Fap 1921

202.
Alternator 24 V za
Fap 1921 1418
(Stajer)

203. Anlaser 24 V Za Fap
1414

204. Anlaser 24 V Za Fap
1418 (Stajer)

205. Anlaser 24 V Za Fap
1921

206. APU Autostoni
prekidac 6

207. Automat anlasera 24
V Fap 1414

208. Automat anlasera 24
V Fap 1418 (Stajer)

209. Automat anlasera 24
V Fap 1921
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210. Automat migavca 24
V Fap 1921

211. Bendiks anlasera Fap
1414

212. Bendiks anlasera Fap
1418 (Stajer)

213. Bendiks anlasera Fap
1721

214. Bendiks anlasera Fap
1921

215. Buksna muska
celicna

216. Buksna zenska
celicna

217. Cug prekidač na
potez

218. Davac pritiska ulja
Fap 1921

219. Davac temperature
Fap 1921

220. Dioda alternatora 24
V Fap 1921

221. Far komplet Fap
1414

222. Far komplet Fap
1921

223. Grejac kabine kpl.
Fap 1921

224. Kontakt brava  Fap
Bosch 1921

225. Kvacilo anlasera Fap
1921

226. Motor brisaca 24 V
Fap 1921

227. Namotaj alternatora
24V Fap 1414

228.
Namotaj alternatora
24V Fap 1418
(Stajer)

229. Namotaj alternatora
24V Fap 1921

230. Namotaj anlasera 24
V Fap 1414
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231. Namotaj anlasera 24
V Fap 1418 (Stajer)

232. Namotaj anlasera 24
V Fap 1921

233. Nosač četkica
anlasera Fap 1921

234. Regler alternatora 24
V Fap 1414

235. Regler alternatora 24
V Fap 1418 (Stajer)

236. Regler alternatora 24
V Fap 1921

237. Rotor alternatora 24
V Fap 1414

238. Rotor alternatora 24
V Fap 1418 (Stajer)

239. Rotor alternatora 24
V Fap 1921

240. Rotor anlasera 24 V
Fap 1414

241. Rotor anlasera 24 V
Fap 1418 (Stajer)

242. Rotor anlasera 24 V
Fap 1921

243. Sirena 24 V
244. Start dugme
245. Stop lampa Fap 1921

246. Svetlo rotaciono zuto
12/24 V

ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ

247. Cetvorokruzni ventil
Fap 1414

248. Cetvorokruzni ventil
Fap 1620

249. Klip Kipe FAP1417
250. Klip kipe FAP1418

251. Klip kipe FAP1418
štajer

252. Cilindar kvacila
primarni Fap 1620

253. Cilindar kvačila
sekundarni Fap 1620

254. Drenazni ventil na
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rezervoaru vazduha
Fap 1620

255.
Dugme za
ukljucivanje pom.
pogona

256. Glavni kocioni cilindar
Fap 1620 uljni deo

257. Glavni kocioni cilindar
u kabini Fap 1620

258.
Glavni kocioni cilindar
vazdušni deo Fap
1620

259.
Glavni kocioni cilindar
vazdusni deo Fap
1921

260. Granicni prelivni
ventil

261. Hidraulicni razvodnik
MB 60.1

262. Jedncilindricni
kompresor Fap 1414

263.
Jedncilindricni
kompresor Fap 1418
(Stajer)

264. Jedncilindricni
kompresor Fap 1620

265.
Kocioni cilindar
prednji vazdusni Fap
1620

266.
Pneumatski cilindar
za ukljucivanje
pomoćnog pogona

267. Prikolicni ventil Fap
1620

268. Pumpa volana servo
Fap 1620

269. Rele ventil Fap 1620
270. Ris ventil Fap 1620

271.
Rucna hidraulicna
pumpa za podizanje
kabine Fap 1620

272. Tristop cilindar Fap
1620

273. Vazdusni cilindar
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nagazni za gasenje
motora Fap 1620

274. Vazdusni komandni
ventil (dzojstik)

275. Vazdusni mikro
prekidač sa kuglom

276. Vazdusni mikro
prekidac sa valjcicem

277. Ventil rucne kocnice
sa 3 izvoda

278. Ventil ručne kočnice
sa 4 izvoda

ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

279. Crveni silikon otporan
na temperaturu

280. Pumpa za vodu (za
pranje ulica) cisterna

281. 11.18.03/30
grubi Filter goriva Fap 1414

282. 11.18.02/30
fini Filter goriva Fap 1414

283. 43.59.02/30
fini

Filter goriva Fap 1418
(Stajer)

284. 43.59.01/30
grubi

Filter goriva Fap 1418
(Stajer)

285. 43.59.02/30
fini Filter goriva Fap 1620

286. 43.59.01/30
grubi Filter goriva Fap 1620

287. 43,59,02/30
fini Filter goriva Fap 1721

288. 43.59.01/30
grubi Filter goriva Fap 1721

289. 43,59.02/30
fini Filter goriva Fap 1921

290. 43.59.01/30
grubi Filter goriva Fap 1921

291. Filter hidraulike u
rezervoaru

292. 11.18.01/10 Filter ulja Fap 1414

293. 36.18.08/140 Filter ulja Fap 1418
(Stajer)

294. 71.89.06/10 Filter ulja Fap 1620
295. 71.89.06/10 Filter ulja Fap 1721
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296. 71.89.06/10 Filter ulja Fap 1921

297. Filter vazduha Fap
1414

298. 11.18.15/20 Filter vazduha Fap
1418 (Stajer)

299. 11.18.15/20 Filter vazduha Fap
1620

300. 11.18.15/20 Filter vazduha Fap
1721

301. 11.18.15/20
Filter vazduha Fap
1921

302. Kais klinasti 13x1375
303. Kais klinasti 13x875
304. Kais klinasti 20x1600

305. Nosac motora Fap
1414

306. Nosac motora Fap
1418 (Štajer)

307. Nosac motora Fap
1921

308. Osigurac   8A
309. Osigurac 16A

310. Osiguraci valjkasti i
plocasti

311. Sijalica 12V-21/5
312. Sijalica 12V-21W
313. Sijalica 12V-3W

314. Sijalica 12V-45/40
bez sesira

315. Sijalica 12V-45/40 sa
sesirom

316. Sijalica 12V-50/55 H7
317. Sijalica 12V-55W H4

318. Sijalica 12V-5W
ubodna

319. Sijalica 24V-15W
sulfidna

320. Sijalica 24V-21W

321. Sijalica 24V-50/55W
sa sesirom

322. Sijalica 24V-5W

323. Sijalica 24V-70W H3

324. Sijalica dvopolna
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24V-3W

ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА

325. Brava za vrata leva i
desn Fap 1921

326. Cev auspuha prednja
i zadnja Fap 1414

327. Cev auspuha prednja
i zadnja Fap 1921

328.
Cev auspuha prednja
i zadnja Fap 1921
1418 (Stajer)

329. Hladnjak vode Fap
1414

330. Hladnjak vode Fap
1418 (Stajer)

331. Hladnjak vode Fap
1921

332. Garnitura creva za
vodu FAP 1620

333. Garnitura creva za
vodu FAP 1418 stajer

334. Garnitura creva za
vodu FAP 1721

335. Lonac auspuha Fap
1414

336. Lonac auspuha Fap
1418 (Stajer)

337. Lonac auspuha Fap
1921

338. Ogledalo komplet
Fap 1921

339. Podizac stakla levi i
desni Fap 1921

340.
Rucica podizaca
stakla leva i desna
Fap 1921

341. Sofer sajbna Fap
1414

342. Sofer sajbna Fap
1921

343. Staklo ogledala Fap
1414



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 30 од 200

Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

344. Staklo ogledala Fap
1921

345. Staklo vrata levo i
desno Fap 1414

346. Staklo vrata levo i
desno Fap 1921

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 1:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.
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У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 346.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 2 – резервни делови за MERCEDES за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА
1. AC pumpa mcd 1213

2. AC pumpa mcd 1317

3. AC pumpa mcd 1417
4. AC pumpa mcd 2023

5. Garnitura karika ( 4 klipa)
mcd 311 CDI Sprinter

6. Garnitura karika ( 4 klipa)
mcd 511 CDI Sprinter

7. Garnitura karika (4 klipa)
mcd 511 CDI Sprinter

8. Garnitura karika (4 klipa)
MCD 1418 RBK/36

9. Garnitura karika (4 klipa)
mcd 1318

10. Garnitura karika (6 klipa)
mcd 1417 BK/36

11. Garnitura karika (6 klipa)
mcd 1213

12. Garnitura karika (6 klipa)
mcd 1317

13. Garnitura karika (6 klipa)
mcd 2023

14.

Garnitura klipova (4 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima)
MCD 1418 RBK/36

15.
Garnitura klipova (4 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 1318

16.

Garnitura klipova (4 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 311
CDI Sprinter
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

17.

Garnitura klipova (4 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 511
CDI Sprinter

18.

Garnitura klipova (6 kom
sa bolcnima I zeger
osiguračima)
mcd 1417 BK/36

19.
Garnitura klipova (6 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 1213

20.
Garnitura klipova (6 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 1317

21.
Garnitura klipova (6 kom.
sa bolcnima I zeger
osiguračima) mcd 2023

22.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 4
klipa) MCD 1418 RBK/36

23.

Garnitura lezajeva
radilice
(leteci i lezeci 6 klipova)
mcd 1417 BK/36

24.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 4
klipa) mcd 1318

25.
Garnitura ležajeva
radilice (leteci i lezeci 4
klipa) mcd 311 Sprinter

26.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 4
klipa) mcd 511 Sprinter

27.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 6
klipova) mcd 1213

28.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 6
klipova) mcd 1317

29.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci 6
klipova) mcd 2023
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

30. Garnitura zaptivki motora
mcd 511 cdi Sprinter

31. Garnitura zaptivki motora
MCD 1418 RBK/36

32. Garnitura zaptivki motora
Mcd 1213

33. Garnitura zaptivki motora
Mcd 1317

34. Garnitura zaptivki motora
Mcd 1318

35.
Garnitura zaptivki motora
mcd 1417 BK/36 (2002
god.)

36. Garnitura zaptivki motora
Mcd 2023

37. Garnitura zaptivki motora
Mcd 311 cdi Sprinter

38.
Kolenasto vratilo
(radilica)
mcd 511 cdi Sprinter

39.
Kolenasto vratilo
(radilica)
MCD 1418 RBK/36

40.
Kolenasto vratilo
(radilica)
mcd 1417 BK/36

41. Kolenasto vratilo
(radilica) mcd 1213

42. Kolenasto vratilo
(radilica) mcd 1317

43. Kolenasto vratilo
(radilica) mcd 1318

44. Kolenasto vratilo
(radilica) mcd 2023

45.
Kolenasto vratilo
(radilica) mcd 311 cdi
Sprinter

46. Pumpa za ulje
mcd 511 Sprinter

47.
Pumpa za ulje
MCD 1418 RBK/36
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

48. Pumpa za ulje
mcd 1417 BK/36

49. Pumpa za ulje mcd 1213
50. Pumpa za ulje mcd 1317
51. Pumpa za ulje mcd 1318
52. Pumpa za ulje mcd 2023

53. Pumpa za ulje mcd 311
Sprinter

54. Pumpa za vodu
MCD 1418 RBK/36

55. Pumpa za vodu mcd
1213

56.
Pumpa za vodu mcd
1417 BK/36 (2002 god.)

57. Pumpa za vodu mcd
2023

58. Pumpa za vodu mcd
econic 1828 LL

59. Pumpa za vodu mcd
econic 2628 LL

60. Termostat vode
MCD 1418 RBK/36

61. Termostat vode mcd
1213

62. Termostat vode mcd
1417 BK/36

63. Termostat vode mcd
2023

64. Termostat vode mcd
econic 1828 LL

65. Termostat vode mcd
econic 2628 LL

66. Venac zamajca mcd 511
CDI Sprinter

67. Venac zamajca
MCD 1418 RBK/36

68. Venac zamajca
mcd 1417 BK/36

69. Venac zamajca mcd
1213

70. Venac zamajca mcd
1317
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

71. Venac zamajca mcd
1318

72. Venac zamajca mcd
2023

73. Venac zamajca mcd 311
CDI Sprinter

74. Venac zamajca mcd 511
CDI Sprinter

75. Zamajac mcd 1418
RBK/36

76. Zamajac mcd 1417
BK/36

77. Zamajac mcd 1213
78. Zamajac mcd 1317
79. Zamajac mcd 1318
80. Zamajac mcd 2023

81. Zamajac mcd 311 cdi
Sprinter

82. Zamajac mcd 511 cdi
Sprinter

83. Zaptivka glave motora
mcd 1213

84. Zaptivka glave motora
mcd 1317

85. Zaptivka glave motora
mcd 1318

86. Zaptivka glave motora
mcd 1417 BK/36

87. Zaptivka glave motora
mcd 1418 RBK/36

88. Zaptivka glave motora
mcd 2023

89. Zaptivka glave motora
mcd 311 cdi Sprinter

90. Zaptivka glave motora
mcd 511 cdi Sprinter

91. Zaptivka glave motora
mcd econic 1828 LL

92.
Zaptivka glave motora
mcd econic 2628 LL

ГРУПА ТРАНСМИСИЈА
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

93. Druk lezaj mcd 311 cdi
Sprinter

94. Druk lezaj mcd 511 cdi
Sprinter

95. Druk lezaj mcd 1418
RBK/36

96. Druk lezaj mcd 1417
BK/36

97. Druk lezaj mcd 1213
98. Druk lezaj mcd 1317
99. Druk lezaj mcd 1318

100. Druk lezaj mcd 2023

101. Druk lezaj mcd econic
1828 LL

102. Druk lezaj mcd econic
2628 LL

103. Kardansko vratilo mcd
1213

104. Kardansko vratilo mcd
1317

105. Kardansko vratilo mcd
1318

106. Kardansko vratilo mcd
1417 BK/36

107.
Kardansko vratilo mcd
1418 RBK/36

108. Kardansko vratilo mcd
2023

109. Kardansko vratilo mcd
311 cdi Sprinter

110. Kardansko vratilo mcd
511 cdi Sprinter

111. Korpa kvacila mcd 511
CDI Sprinter

112. Korpa kvacila mcd 1418
RBK/36

113. Korpa kvacila mcd 1417
BK/36

114. Korpa kvacila MCD 1213
115. Korpa kvacila MCD 1317
116. Korpa kvacila MCD 1318
117. Korpa kvacila MCD 2023



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 38 од 200

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

118. Korpa kvacila MCD 311
CDI Sprinter

119. Korpa kvacila MCD
econic 1828 LL

120. Korpa kvacila MCD
econic 2628 LL

121. Krst kardanskog vratila
mcd 1213

122. Krst kardanskog vratila
mcd 1317

123. Krst kardanskog vratila
mcd 1318

124. Krst kardanskog vratila
mcd 1417 BK/36

125. Krst kardanskog vratila
mcd 1418 RBK/36

126. Krst kardanskog vratila
mcd 2023

127. Krst kardanskog vratila
mcd 311 cdi Sprinter

128. Krst kardanskog vratila
mcd 511 cdi Sprinter

129. Krst kardanskog vratila
mcd econic 1828 LL

130. Krst kardanskog vratila
mcd econic 2628 LL

131. Lamela mcd 1213
132. Lamela mcd 1317
133. Lamela mcd 1318

134. Lamela mcd 1417 BK/36

135. Lamela mcd 1418
RBK/36

136. Lamela mcd 2023

137. Lamela mcd 311 cdi
Sprinter

138. Lamela mcd 511 cdi
Sprinter

139. Lamela mcd econic 1828
LL

140. Lamela mcd econic 2628
LL
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

141. Poluosovina mcd 1213

142. Poluosovina mcd 1317
143. Poluosovina mcd 1318

144. Poluosovina mcd 1417
BK/36

145. Poluosovina mcd 1418
RBK/36

146. Poluosovina mcd 2023

147. Poluosovina mcd 311 cdi
Sprinter

148. Poluosovina mcd 511 cdi
Sprinter

149. Srednji lezaj kardana
mcd 1213

150. Srednji lezaj kardana
mcd 1317

151. Srednji lezaj kardana
mcd 1318

152. Srednji lezaj kardana
mcd 2023

153. Srednji lezaj kardana
mcd 311 cdi Sprinter

154. Srednji lezaj kardana
mcd 511 cdi Sprinter

155. Srednji lezaj kardana
mcd econic 1828 LL

156. Srednji lezaj kardana
mcd econic 2628 LL

157.
Viljuska druk lezaja sa
osovinicom mcd 1418
BK/36

158. Viljuska druk lezaja sa
osovinicom mcd 1318

159. Viljuska druk lezaja sa
osovinicom mcd 2023

КОЧИОНА ГРУПА

160. Crevo kocnice do tocka
mcd 1213

161. Crevo kocnice do tocka
mcd 1318
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

162. Crevo kocnice do tocka
mcd 1417 BK/36

163. Crevo kocnice do tocka
mcd 1418 RBK/36

164. Crevo kocnice do tocka
mcd 2023

165.
Crevo kocnice do tocka
prednje mcd 311 cdi
Sprinter

166.
Crevo kocnice do tocka
prednje mcd 511 cdi
Sprinter

167.
Crevo kocnice do tocka
zadnje mcd 311 cdi
Sprinter

168.
Crevo kocnice do tocka
zadnje mcd 511 cdi
Sprinter

169. Crevo kočnice do točka
mcd econic 1828 LL

170. Crevo kočnice do točka
mcd econic 2628 LL

171. Disk kocioni zadnji
mcd 511 cdi Sprinter

172. Disk kočioni zadnji mcd
econic 1828 LL

173. Disk kočioni zadnji mcd
econic 2628 LL

174. Disk kocioni zadnji mcd
311 cdi Sprinter

175. Disk kocnice prednji mcd
311 Sprinter

176. Disk kocnice prednji mcd
511 Sprinter

177. Disk kocnice prednji mcd
econic 1828 LL

178.
Disk kocnice prednji mcd
econic 2628 LL

179. Dobos tocka prednji mcd
1213

180. Dobos tocka prednji mcd
1317
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

181. Dobos tocka prednji mcd
1318

182. Dobos tocka prednji mcd
1417 BK/36

183. Dobos tocka prednji
mcd1418 RBK/36

184. Dobos tocka prednji mcd
2023

185. Dobos tocka zadnji
mcd 1417 BK/36

186. Dobos točka zadnji mcd
1213

187. Doboš tocka zadnji mcd
1317

188. Dobos tocka zadnji mcd
1318

189. Dobos tocka zadnji mcd
1418 RBK/36

190. Dobos tocka zadnji mcd
2023

191.
Garnitura disk ploc
prednje
mcd 511 Sprinter

192. Garnitura disk ploc
prednje mcd 311 Sprinter

193.
Garnitura disk ploc
prednje mcd econic 1828
LL

194.
Garnitura disk ploc
prednje mcd econic 2628
LL

195.
Garnitura disk ploc
zadnje mcd econic 1828
LL

196.
Garnitura disk ploc
zadnje mcd econic 2628
LL

197.
Garnitura obloga (rucne
kocnice) + plocice zadnje
mcd 511 cdi Sprinter

198. Garnitura obloga (rucne
kocnice) + pločice zadnje
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

mcd 311 cdi Sprinter

199. Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 1417 BK/36

200.
Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 1418
RBK/36

201. Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 1213

202. Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 1317

203. Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 1318

204. Garnitura obloge kocnica
prednje mcd 2023

205. Garnitura obloge kocnica
zadnje mcd 1417 BK/36

206.
Garnitura obloge kocnica
zadnje MCD 1418
RBK/36

207. Garnitura obloge kocnica
zadnje mcd 1213

208. Garnitura obloge kocnica
zadnje mcd 1317

209. Garnitura obloge kocnica
zadnje mcd 1318

210. Garnitura obloge kocnica
zadnje mcd 2023

211. Kocioni cilindar mcd 311
cdi sprinter

212. Kocioni cilindar mcd 511
cdi sprinter

213. Kocioni cilindar mcd
econic 1828 LL

214.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) prednji desni Fap
1318

215.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) prednji desni mcd
2023

216. Mehanizam za stelovanje
(kljuc) prednji levi
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217.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) prednji levi Fap
1318

218.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) prednji levi mcd
2023

219.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) zadnji desni Fap
1318

220.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) zadnji desni mcd
2023

221.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) zadnji levi Fap
1318

222.
Mehanizam za stelovanje
(kljuc) zadnji levi Fap
2023

223.
Mehanizam za stelovanje
kocnica
mcd 1417 BK/36

224.
Mehanizam za stelovanje
kocnica
MCD 1418 RBK/36

225.
Mehanizam za stelovanje
kocnica (ekscentar) mcd
1213

ВЕШАЊЕ И ОГИБЉЕЊЕ

226. Amortizer kabine mcd
1417 BK/36

227. Amortizer kabine mcd
1418 RBK/36

228. Amortizer kabine
mcd1213

229. Amortizer kabine mcd
econic 1828 LL

230.
Amortizer prednji mcd
1417 BK/36

231. Amortizer prednji mcd
1418 RBK/36

232. Amortizer prednji mcd
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2023

233. Amortizer prednji mcd
311 sprinter

234. Amortizer prednji mcd
511 sprinter

235. Amortizer prednji mcd
econic 1828 LL

236. Amortizer prednji mcd
econic 2628 LL

237. Amortizer zadnji mcd
1213

238. Amortizer zadnji mcd
1417 BK/36

239. Amortizer zadnji mcd
1418 RBK/36

240. Amortizer zadnji mcd
2023

241. Amortizer zadnji mcd 311
sprinter

242. Amortizer zadnji mcd 511
sprinter

243. Amortizer zadnji mcd
econic 1828 LL

244. Amortizer zadnji mcd
econic 2628 LL

245. Caure gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1213

246. Caure gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1317

247. Caure gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1318

248. Caure gibnja (prednje i
zadnje) mcd 1417 BK/36

249.
Caure gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1418
RBK/36

250. Caure gibnja (prednje i
zadnje) MCD 2023

251.
Garnitura prednjeg trapa
(oba točka, bolcni,
biksne, osigurači,
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mazalice, poklopci)
MCD 1418 RBK/36

252.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD 1213

253.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD 1317

254.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD 1318

255.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) mcd 1417
BK/36

256.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD 2023

257.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD econic
1828 LL

258.

Garnitura prednjeg trapa
(oba tocka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci) MCD econic
2628 LL

259. Vazdušni jastuk mcd
econic 1828 LL

260. Vazdušni jastuk mcd
econic 2628 LL

261. Gibanj prednji MCD 1213
262. Gibanj prednji MCD 1317
263. Gibanj prednji MCD 1318

264. Gibanj prednji mcd 1417
BK/36
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265. Gibanj prednji MCD 1418
RBK/36

266. Gibanj prednji MCD 2023

267. Gibanj prednji mcd 311
sprinter

268. Gibanj prednji mcd 511
sprinter

269. Gibanj zadnji MCD 1213
270. Gibanj zadnji MCD 1317
271. Gibanj zadnji MCD 1318

272. Gibanj zadnji mcd 1417
BK/36

273. Gibanj zadnji MCD 1418
RBK/36

274. Gibanj zadnji MCD 2023

275. Gibanj zadnji MCD 311
sprinter

276. Gibanj zadnji MCD 511
sprinter

277. Gurajuca spona mcd
1213

278. Gurajuca spona MCD
1317

279. Gurajuca spona MCD
1318

280. Gurajuca spona mcd
1417 BK/36

281. Gurajuca spona MCD
1418 RBK/36

282. Gurajuca spona MCD
2023

283. Gurajuca spona MCD
econic 1828 LL

284. Gurajuca spona MCD
econic 2628 LL

285. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 1213

286. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 1317

287. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 1318

288. Krajevi poprecne spone
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(L+D) mcd 1417 BK/36

289. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 1418 RBK/36

290. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 2023

291. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 311 sprinter

292. Krajevi poprecne spone
(L+D) MCD 511 sprinter

293. Osovine gibnja (prednje i
zadnje) mcd 1417 BK/36

294.
Osovine gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1418
RBK/36

295. Osovine gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1213

296. Osovine gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1317

297. Osovine gibnja (prednje i
zadnje) MCD 1318

298. Osovine gibnja (prednje i
zadnje) MCD 2023

299. Poprecna spona
MCD 1418 RBK/36

300. Poprecna spona
mcd 1417 BK/36

301. Poprecna spona MCD
1213

302. Poprecna spona MCD
1317

303. Poprecna spona MCD
1318

304. Poprecna spona MCD
2023

305. Poprecna spona MCD
econic 1828 LL

306. Poprecna spona MCD
econic 2628 LL

307.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine MCD
1418 RBK/36
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308.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1417 BK/36

309.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1213

310.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1318

311.
Prednji nosac gibnja
prednje osovine mcd
2023

312.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 1418
RBK/36

313.
Prednji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 1417
BK/36

314. Prednji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 1213

315. Prednji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 2023

316. Sipka kraja spone mcd
511 sprinter

317. Sipka kraja spone mcd
311 sprinter

318. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 1418 RBK/36

319. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 1213

320. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 1317

321. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 1318

322. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 1417 BK/36

323. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 2023

324. Uzengija prednjeg gibnja
mcd 311 sprinter

325. Uzengija prednjeg gibnja
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mcd 511 sprinter

326. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 1213

327. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 1317

328. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 1318

329. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 1417 BK/36

330. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 1418 RBK/36

331. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 2023

332. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 311 sprinter

333. Uzengija zadnjeg gibnja
mcd 511 sprinter

334.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
1213

335.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
1317

336.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
1318

337.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
1417 BK/36

338.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
1418 RBK/36

339.
Viljuska (osmica )
prednjeg gibnja mcd
2023

340. Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja mcd 1213

341. Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja mcd 1317

342. Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja mcd 1318

343. Viljuska (osmica )
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zadnjeg gibnja mcd 1417
BK/36

344.
Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja mcd 1418
RBK/36

345. Viljuska (osmica )
zadnjeg gibnja mcd 2023

346.
Viljuška prednjeg trapa
sa kuglom mcd 311
sprinter

347.
Viljuska prednjeg trapa
sa kuglom mcd 511
sprinter

348.
Zadnji nosač gibnja
prednje osovine mcd
1213

349.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1318

350.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1417 BK/36

351.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine mcd
1418 RBK/36

352.
Zadnji nosac gibnja
prednje osovine mcd
2023

353. Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap 1414

354.
Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine Fap 1418
(Stajer)

355. Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 1213

356. Zadnji nosac gibnja
zadnje osovine mcd 2023

ЕЛЕКТРО ГРУПА

357. Alternator 12 V  mcd 311
Sprinter
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358. Alternator 12 V mcd 511
Sprinter

359. Alternator 24 V  mcd
1417 BK/36

360. Alternator 24 V mcd 1213

361. Alternator 24 V mcd 1418
RBK/36

362. Alternator 24 V mcd 2023

363. Alternator 24 V mcd
econic 1828 LL

364. Alternator 24 V mcd
econic 2628 LL

365. Anlaser 12 V mcd 311
Sprinter

366. Anlaser 12 V mcd 511
Sprinter

367. Anlaser 24 V mcd 1213

368. Anlaser 24 V mcd 1417
BK/36

369. Anlaser 24 V mcd 1418
RBK/36

370. Anlaser 24 V mcd econic
1828 LL

371. Anlaser 24 V mcd econic
2628 LL

372. Anlaser 24 V mcd 2023

373. Automat anlasera 12 V
MCD 311 Sprinter

374. Automat anlasera 12 V
mcd 511 Sprinter

375. Automat anlasera 24 V
mcd 1213

376. Automat anlasera 24 V
mcd 1417 BK/36

377. Automat anlasera 24 V
mcd 1418 RBK/36

378. Automat anlasera 24 V
mcd 2023

379. Automat anlasera 24 V
mcd econic 1828 LL

380. Automat anlasera 24 V
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mcd econic 2628 LL

381. Automat migavca 12 V
mcd 311 SPRINTER

382. Automat migavca 12 V
mcd 511 SPRINTER

383. Automat migavca 24 V
mcd 1213

384. Automat migavca 24 V
mcd 1417 BK/36

385. Automat migavca 24 V
mcd 1418 RBK/36

386. Automat migavca 24 V
mcd 2023

387. Automat migavca 24 V
mcd econic 1828 LL

388. Automat migavca 24 V
mcd econic 2628 LL

389. Autostoni prekidac APU 8

390. Autostoni prekidač mcd
econic 1828 LL

391. Autostoni prekidač mcd
econic 2628 LL

392. Autostoni prekidac mcd
1417 BK/36

393. Autostoni prekidac mcd
1418 RBK/36

394. Bendiks anlasera mcd
1213

395. Bendiks anlasera mcd
1317

396. Bendiks anlasera mcd
1417 BK/36

397. Bendiks anlasera mcd
1418 RBK/36

398. Bendiks anlasera mcd
311 Sprinter

399. Bendiks anlasera mcd
511 Sprinter

400. Bendiks anlasera mcd
econic 1828 LL

401. Bendiks anlasera mcd
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econic 2628 LL

402. Davac pritiska ulja
MCD 511 SPRINTER

403. Davac pritiska ulja mcd
311 Sprinter

404. Davac pritiska ulja mcd
1213

405. Davac pritiska ulja mcd
1417 BK/36

406. Davac pritiska ulja mcd
1418 RBK/36

407. Davac pritiska ulja mcd
2023

408. Davac pritiska ulja mcd
econic 1828 LL

409. Davac pritiska ulja mcd
econic 2628 LL

410. Davac temperature mcd
1213

411. Davac temperature mcd
1417 BK/36

412. Davac temperature mcd
1418 RBK/36

413. Davac temperature mcd
2023

414. Davac temperature mcd
311 Sprinter

415. Davac temperature mcd
511 Sprinter

416. Davac temperature mcd
econic 1828 LL

417. Davac temperature mcd
econic 2628 LL

418. Far komplet mcd 511
Sprinter

419. Far komplet mcd 1417
BK/36

420. Far komplet mcd 1418
RBK/36

421. Far komplet mcd 311
Sprinter

422. Far komplet mcd econic
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1828 LL

423. Far komplet mcd econic
2628 LL

424. Motor brisaca 12 v mcd
511 Sprinter

425. Motor brisaca 12 v mcd
311 Sprinter

426. Motor brisaca mcd econic
1828 LL

427. Motor brisaca mcd econic
2628 LL

428. Nosac cetkica anlasera
mcd 1213

429. Nosac cetkica anlasera
mcd 1417 BK/36

430. Nosac cetkica anlasera
MCD 1418 RBK/36

431. Nosac cetkica anlasera
MCD 2023

432. Nosac cetkica anlasera
MCD 311 Sprinter

433. Nosac cetkica anlasera
MCD 511 Sprinter

434. Nosac cetkica anlasera
MCD econic 1828 LL

435. Nosac cetkica anlasera
MCD econic 2628 LL

436. Regler alternatora 12 v
MCD 311 Sprinter

437. Regler alternatora 12 v
MCD 511 Sprinter

438. Regler alternatora mcd
econic 1828 LL

439. Regler alternatora mcd
econic 2628 LL

440. Stop lampa MCD 511
Sprinter

441. Stop lampa MCD 311
Sprinter

442. Stop lampa MCD econic
1828 LL

443. Stop lampa MCD econic
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2628 LL

444. Svetlo rotaciono zuto
12/24 V

ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ
445. Cetvorokruzni ventil mcd

1417 BK/36

446. Cetvorokruzni ventil mcd
1213

447. Cetvorokruzni ventil mcd
1418 RBK/36

448. Cetvorokruzni ventil mcd
2023

449.
Cilindar kvacila na
menjacu (mesac) mcd
1418 RBK/36

450.
Cilindar kvacila na
menjacu (mesac) mcd
2023

451. Cilindar kvacila na
menjacu mcd 1213

452. Cilindar kvacila na
menjacu mcd1417 BK/36

453.
Cilindar kvacila na
menjacu mcd econic
1828 LL

454.
Cilindar kvacila na
menjacu mcd econic
2628 LL

455. Cilindar kvacila u kabini
mcd 1213

456. Cilindar kvacila u kabini
mcd 1417 BK/36

457. Cilindar kvacila u kabini
mcd 1418 RBK/36

458. Cilindar kvacila u kabini
mcd 2023

459. Cilindar rucne kocnice u
sasiji mcd 1213

460. Cilindar rucne kocnice u
šasiji mcd 1417 BK/36

461. Cilindar rucne kocnice u
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у
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а
1 2 3 4 5 6 7

šasiji mcd econic 1828 LL

462. Cilindar rucne kocnice u
šasiji mcd econic 2628 LL

463. Glavni kocioni cilindar u
kabini mcd 1317

464. Glavni kocioni cilindar u
kabini mcd 1417 BK/36

465.
Glavni kocioni cilindar u
kabini mcd econic 1828
LL

466.
Glavni kocioni cilindar u
kabini mcd econic 2628
LL

467.
Glavni kocioni cilindar u
kabini vazdušni mcd
1418 RBK/36

468.
Glavni kocioni cilindar u
kabini vazdušni mcd
2023

469. Glavni kocioni cilindar
uljni deo mcd 1213

470.
Glavni kocioni cilindar
vazdusni deo mcd 1417
BK/36

471. Glavni kocioni cilindar
vazdušni deo mcd 1213

472. Glavni kocioni cilindar
vazdusni deo mcd 1317

473. Jedncilindricni kompresor
mcd 1417 BK/36

474. Jedncilindricni kompresor
mcd 1213

475. Jedncilindricni kompresor
mcd 2023

476.
Jednocilindricni
kompresor
MCD 1418 RBK/36

477. Kompresor mcd econic
1828 LL

478. Kompresor mcd econic
2628 LL

479. Kocioni cilindar prednji
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vazdusni mcd 1418
RBK/36

480. Kocioni cilindar prednji
vazdusni mcd 2023

481.
Kocioni cilindar prednji
vazdusni mcd econic
1828 LL

482.
Kocioni cilindar prednji
vazdusni mcd econic
2628 LL

483. Kocioni cilindar u tocku
mcd 1213

484. Prikolicni ventil mcd 1418
RBK/36

485. Prikolicni ventil mcd 1213
486. Prikolicni ventil mcd 2023

487. Pumpa volana servo mcd
1213

488. Pumpa volana servo mcd
1417 BK/36

489. Pumpa volana servo mcd
1418 RBK/36

490. Pumpa volana servo mcd
2023

491. Pumpa volana servo mcd
econic 1828 LL

492. Pumpa volana servo mcd
econic 2628 LL

493. Rele ventil mcd 1418
RBK/36

494. Rele ventil mcd 1417
BK/36

495. Rele ventil mcd 1213

496. Rele ventil mcd 2023

497. Rele ventil mcd econic
1828 LL

498. Rele ventil mcd econic
2628 LL

499. Ris ventil mcd 1418
RBK/36

500. Ris ventil mcd 1417
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BK/36
501. Ris ventil mcd 1213
502. Ris ventil mcd 2023

503. Riš ventil mcd econic
1828 LL

504. Riš ventil mcd econic
2628 LL

505. Tristop cilindar 1417
BK/36

506. Tristop cilindar mcd 2023

507. Tristop cilindar 1418
rbk/36

508. Tristop cilindar mcd
econic 1828 LL

509. Tristop cilindar mcd
econic 2628 LL

510. Ventil rucne kocnice mcd
1417 BK/36

511. Ventil rucne kocnice mcd
1418 RBK/36

512. Ventil rucne kocnice mcd
2023

513. Ventil rucne kocnice mcd
econic 1828 LL

514. Ventil rucne kocnice mcd
econic 2628 LL

515. Klip kipeMCD Sprinter
511

516. Klip kipeMCD Sprinter
311

ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

517. Filter goriva mcd 1417
BK/36

518. Filter goriva mcd 1418
RBK/36

519. Filter goriva mcd 2023

520. Filter goriva mcd 311
sprinter

521. Filter goriva mcd 511
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sprinter

522. Filter goriva mcd econic
1828 LL

523. Filter goriva mcd econic
2628 LL

524. Filter klime mcd 311
sprinter

525. Filter klime mcd 511
sprinter

526. Filter klime mcd econic
1828 LL

527. Filter klime mcd econic
2628 LL

528. Filter ulja mcd 1213
529. Filter ulja mcd 1317
530. Filter ulja mcd 1318

531. Filter ulja mcd 1417
BK/36

532. Filter ulja mcd 1418
RBK/36

533. Filter ulja mcd 2023

534. Filter ulja mcd 311
sprinter

535. Filter ulja mcd 511
sprinter

536. Filter ulja mcd econic
1828 LL

537. Filter ulja mcd econic
2628 LL

538. Filter vazduha mcd 1213
539. Filter vazduha mcd 1317
540. Filter vazduha mcd 1318

541. Filter vazduha mcd 1417
BK/36

542. Filter vazduha mcd 1418
RBK/36

543. Filter vazduha mcd 2023

544. Filter vazduha mcd 311
sprinter

545. Filter vazduha mcd 511
sprinter

546. Filter vazduha mcd
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econic 1828 LL

547. Filter vazduha mcd
econic 2628 LL

548. Kais klinasti mcd 1213

549. Kais klinasti mcd 1417
BK/36

550. Kais klinasti mcd econic
1828 LL

551. Kais klinasti mcd econic
2628 LL

552. Crveni silikon otporan na
temperaturu

553. Hladnjak vode mcd 511
sprinter

554. Lonac auspuha mcd
1213

555. Lonac auspuha mcd
1318

556. Lonac auspuha mcd
1417 BK/36

557. Lonac auspuha mcd
1418 RBK/36

558. Lonac auspuha mcd
2023

559. Lonac auspuha mcd 311
sprinter

560. Lonac auspuha mcd 511
sprinter

561. Lonac auspuha mcd
econic 1828 LL

562. Lonac auspuha mcd
econic 2628 LL

563. Nosac motora mcd 1213

564. Nosac motora mcd 1417
BK/36

565. Nosac motora mcd 1418
RBK/36

566. Nosac motora mcd 2023

567. Nosac motora mcd 311
sprinter
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568. Nosac motora mcd 511
sprinter

569. Nosac motora mcd
econic 1828 LL

570. Nosac motora mcd
econic 2628 LL

571. Ogledalo komplet mcd
311 sprinter

572. Ogledalo komplet mcd
511 sprinter

573. Ogledalo komplet mcd
econic 1828 LL

574. Ogledalo komplet mcd
econic 2628 LL

575. Osigurac   8 A
576. Osigurac 16A

577. PK kais mcd 1418
RBK/36

578. PK kais mcd 2023
579. PK kais mcd 311 sprinter
580. PK kais mcd 511 sprinter

581. PK kais mcd econic 1828
LL

582. PK kais mcd econic 2628
LL

583. Podizac stakla levi i desni
mcd 311 sprinter

584. Podizac stakla levi i desni
mcd 511 sprinter

585. Podizac stakla levi i desni
mcd econic 1828 LL

586. Podizac stakla levi i desni
mcd econic 2628 LL

587. Sijalica 12V-21/5
588. Sijalica 12V-21W
589. Sijalica 12V-3W

590. Sijalica 12V-45/40 bez
sesira

591. Sijalica 12V-45/40 sa
sesirom

592. Sijalica 12V-50/55 H7
593. Sijalica 12V-55W H4
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594. Sijalica 12V-5W ubodna
595. Sijalica 24V-15W sulfidna
596. Sijalica 24V-21W

597. Sijalica 24V-50/55W sa
sesirom

598. Sijalica 24V-5W
599. Sijalica 24V-70W H3
600. Sijalica dvopolna 24V-3W
601. Start dugme
602. Cug prekidač
603. Sofer sajbna mcd 1213
604. Sofer sajbna mcd 1318
605. Sofer sajbna mcd 2023

606. Sofer sajbna mcd 311 i
511 Sprinter

607. Sofer sajbna mcd 311
sprinter

608. Sofer sajbna mcd 511
sprinter

609. Sofer sajbna mcd econic
1828 LL

610. Sofer sajbna mcd econic
2628 LL

611. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 1213

612. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 2023

613. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 1317

614. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 311

615. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 511

616. Mehamizam za podizanje
stakala MCD 1318

617.
Mehamizam za podizanje
stakala MCD econic 1828
LL

618.
Mehamizam za podizanje
stakala MCD econic 2628
LL

619. Staklo ogledala mcd 311
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sprinter

620. Staklo ogledala mcd 511
sprinter

621. Staklo vrata levo i desno
mcd 311 sprinter

622. Staklo vrata levo i desno
mcd 511 sprinter

623. Staklo vrata levo i desno
mcd econic 1828 LL

624. Staklo vrata levo i desno
mcd econic 2628 LL

625. Susac vazduha mcd
2023

626. Garnitura creva vode
MCD 1213

627. Garnitura creva vode
MCD 1317

628. Garnitura creva vode
MCD 2023

629. Garnitura creva vode
MCD 1318

630. Garnitura creva vode
MCD 311

631. Garnitura creva vode
MCD 511

632. Garnitura creva vode
MCD econic1828 LL

633. Garnitura creva vode
MCD econic2628 LL

634. Susac vazduha mcd
econic 1828 LL

635. Susac vazduha mcd
econic 2628 LL

636. Sajla ručne kočnice mcd
sprinter

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.
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Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 2:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 636.
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 3 – резервни делови за IVECO за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број
М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА

1.
Garnitura karika ( 4 klipa)
Iveco Euro cargo ML 90
E17

2.
Garnitura karika ( 4 klipa)
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

3.

Garnitura klipova ( 4 klipa
sa bolcnima i zeger
osiguračima) Iveco Euro
cargo ML 90 E17

4.

Garnitura klipova( 4 klipa
sa bolcnima i zeger
osiguračima) Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

5.

Garnitura ležajeva
radilice( 4 klipa leteći i
ležeći) Iveco Euro cargo
ML 90 E17

6.

Garnitura ležajeva
radilice( 4 klipa leteći i
ležeći) Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

7. Pumpa za vodu  Iveco
Euro cargo ML 90 E17

8. Pumpa za vodu  Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

9. Tector
770220

Peraja visko ventilatora
Iveco Euro cargo ML 90
E17

10.
Peraja visko ventilatora
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

11.
Kolenasto vratilo
(radilica) Iveco Euro
cargo ML 90 E17
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12.
Kolenasto vratilo
(radilica) Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

13. Termostat vode Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

14. Termostat vode Iveco
Euro cargo ML 90 E17

15. Zamajac Iveco Euro
cargo ML 90 E17

16. Zamajac  Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

17.
Zaptivka glave motora
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

18.
Zaptivka glave motora
Iveco Euro cargo ML 90
E17

19.
Garnitura zaptivki motora
kpl. Iveco Euro cargo ML
120 EL 18

20.
Garnitura zaptivki motora
kpl. Iveco Euro cargo ML
90 E17

21. Klipnjača Iveco Euro
cargo ML 90 E17

22. Klipnjača Euro cargo ML
120 EL 18

ГРУПА ТРАНСМИСИЈА

23. Korpa kvačila Iveco
Eurocargo ML 90 E 17

24.
IVECO
VALEO

307550 Z

Korpa kvačila Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

25.
Lamela Iveco Eurocargo
ML 90 E 17

26.
IVECO
VALEO

307266 Z

Lamela  Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

27.
IVECO
VALEO

307446 Z

Druk ležaj  Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18
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28. Druk ležaj Iveco
Eurocargo ML 90 E 17

29.
Srednji ležaj kardana
Iveco Eurocargo ML 90 E
17

30.
Srednji ležaj kardana
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

31. Kardansko vratilo Iveco
Euro cargo ML 90 E17

32. Kardansko vratilo Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

33.
Krst kardanskog vratila
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

34.
Krst kardanskog vratila
Iveco Euro cargo ML 90
E17

35. Pomoćni izvod Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

36. Pomoćni izvod Iveco
Euro cargo ML 90 E17

37.
Spojnica hidro pumpe
Iveco Euro cargo ML 90
E17

38.
Spojnica hidro pumpe
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

39.
Spojnica pomoćnog
izvoda Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

40.
Spojnica pomoćnog
izvoda Iveco Euro cargo
ML 90 E17

41.
Vratilo pomoćnog izvoda
Iveco Euro cargo ML 90
E17

42.
Vratilo pomoćnog izvoda
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

43. Poluosovina  Iveco Euro
cargo ML 90 E17
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

44. Poluosovina  Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

КОЧИОНА ГРУПА

45.
Diskovi kočnice prednji
Iveco Euro cargo ML 90
E 17

46.
Diskovi kočnice prednji
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

47.
Diskovi kočnice zadnji
Iveco Euro cargo ML 90
E 17

48.
Diskovi kočnice zadnji
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

49.
Garnitura disk pločica
prednje  Iveco Euro cargo
ML 90 E 17

50.
Garnitura disk pločica
prednje Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

51.
Garnitura disk pločica
zadnje  Iveco Euro cargo
ML 90 E 17

52.
Garnitura disk pločica
zadnje Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

53.
Prednja kočiona klešta
Iveco Euro cargo ML 90
E 17

54.
Prednja kočiona klešta
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

55.
Zadnja kočiona
kleštaIveco Euro cargo
ML 90 E 17

56.
Zadnja kočiona klešta  Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

57.
Crevo kočiono prednje
Iveco Euro cargo ML 90
E 17
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

58.
Crevo kočiono prednje
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

ВЕШАЊЕ И ОГИБЉЕЊЕ

59. Amortizer kabine Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

60. Amortizer kabine Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

61. Amortizer prednji Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

62. Amortizer prednji Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

63. Amortizer zadnji Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

64.
Amortizer zadnji Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

65. Gibanj prednji Iveco Euro
cargo ML 120 E 18

66. Gibanj prednji Iveco Euro
cargo ML 90 E 17

67. Gibanj zadnji  Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

68. Gibanj zadnji Iveco Euro
cargo ML 90 E 17

69.
Uzengija prednjeg gibnja
Iveco Euro cargo ML 90
E 17

70.
Uzengija prednjeg gibnja
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

71.
Uzengija zadnjeg gibnja
Iveco Euro cargo ML 90
E 17

72.
Uzengija zadnjeg gibnja
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

73.

Garnitura prednjeg trapa
(oba točka, bolcni,
biksne, osigurači,
mazalice, poklopci) Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

74. Garnitura prednjeg trapa
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

(oba točka bolcni, biksne,
osigurači, mazalice,
poklopci)  Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

75. Gurajuća spona Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

76. Gurajuća spona Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

77. Poprečna spona  Iveco
Euro cargo ML 90 E 17

78. Poprečna spona Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

79.
Krajevi poprečne spone
(L+D) Iveco Euro cargo
ML 90 E 17

80.
Krajevi poprečne spone
(L+D) Iveco Euro cargo
ML 120 EL 18

ЕЛЕКТРО ГРУПА
81. Alternator 24V Iveco euro

cargo ML 90 E 17

82. Alternator 24V Iveco euro
cargo ML 120 EL 18

83. Anlaser 24 V  Iveco euro
cargo ML 90 E 17

84. Anlaser 24 V Iveco euro
cargo ML 120 EL 18

85.
Automat anlasera 24 V
Iveco euro cargo ML 90 E
17

86.
Automat anlasera 24v
Iveco euro cargo ML 120
EL 18

87.
Automat migavca 24 V
Iveco euro cargo ML 120
EL 18

88.
Automat migavca 24 V
Iveco euro cargo ML 90 E
17

89. Bendiks anlasera Iveco
euro cargo ML 90 E 17

90. Bendiks anlasera Iveco
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

euro cargo ML 120 EL 18

91.
Far komplet Iveco euro
cargo ML 90 E 17

92. Far komplet Iveco euro
cargo ML 120 EL 18

93.
Regler alternatora 24 V
Iveco euro cargo ML 120
EL 18

94.
Regler alternatora 24 V
Iveco euro cargo ML 90 E
17

95. Stop lampa Iveco euro
cargo ML 90 E 17

96.
Stop lampa Iveco euro
cargo ML 120 EL 18

ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ

97.
Drenažni ventil Iveco
Euro Cargo ML 90 E 17

98. Drenažni ventil Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

99.
Jednocilindrični
kompresor Iveco Euro
Cargo ML 90 E 17

100.
Jednocilindrični
kompresor Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

101.
Tristop cilindar zadnji
Iveco Euro Cargo ML 90
E 17

102. FSS
08.817.02.0

Tristop cilindar zadnji
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

103.
Ventil ručne kočnice
Iveco Euro Cargo ML 90
E 17

104.
Ventil ručne kočnice
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

105. Nosač sušača vazduha
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

Iveco Euro Cargo ML 90
E 17

106.
Nosač sušača vazduha
Iveco Euro cargo ML 120
EL 18

107. Rele ventil Iveco Euro
Cargo ML 90 E 17

108. Rele ventil Iveco Euro
cargo ML 120 EL 18

109.
Elektro magnetni ventil za
uklj. Pom. Pogona  Iveco
Euro Cargo ML 90 E 17

110.
Elektro magnetni ventil za
uklj. Pom. Pogona  Iveco
Euro cargo ML 120 EL 18

111.
Glavni kočioni cilindar u
kabini vazdušni  Iveco
Euro Cargo ML 90 E 17

112.

Glavni kočioni cilindar u
kabini vazdušni  Iveco
Euro Cargo ML 120 EL
18

113.
Cilindar kvačila u kabini -
mešač Iveco Euro Cargo
ML 90 E 17

114.
Cilindar kvačila u kabini -
mešač Iveco Euro Cargo
ML 120 EL 18

115.
Cilindar kvačila na
menjaču - uljni Iveco
Euro Cargo ML 90 E 17

116.

Cilindar kvačila na
menjaču - uljni Iveco
Euro Cargo ML 120 EL
18

117.
Četvorokružni ventil Iveco
Euro Cargo ML 90 E 17

118.
Četvorokružni ventil Iveco
Euro Cargo ML 120 EL
18

119. Hidraulični razvodnik
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

120. Iveco
2992242

Filter ulja Iveko Euro
kargo ML 90 E 17

121. Iveco
2992242

Filter ulja Iveko Euro
Kargo ML 120 EL 18

122. Pred filter
1908547,

Filter goriva Iveko Euro
kargo ML 90 E 17

123. filter iveco
2992241

Filter goriva Iveko Euro
kargo ML 90 E 17

124. Predfilter
2992662,

Filter goriva Iveko Euro
Kargo ML 120 EL 18

125. filter iveco
2992241

Filter goriva Iveko Euro
Kargo ML 120 EL 18

126.
Iveco

42553259
097

Filter vazduha Iveko Euro
kargo ML 90 E 17

127. Iveco
42558096

Filter vazduha Iveko Euro
Kargo ML 120 EL 18

128. 4898546-
17103

PK kaiš Iveko Euro kargo
ML 90 E 17

129. PK kaiš Iveko Euro kargo
ML 120 EL 18

130. Kućište predfiltera
hidraulike Rival

131. Metlice brisača 700mm
ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА

132.
Brava za vrata leva i
desna Iveko Euro Kargo
ML 90 E 17

133.
Brava za vrata leva i
desna Iveko Euro Kargo
ML 120 EL 18

134.
BEHR-

50038065
5

Hladnjak vode  Iveko
Euro Kargo ML 90 E 17

135. Hladnjak vode Iveko Euro
Kargo ML 120 EL 18

136.
Garnitura creva za vodu
Euro Kargo ML 120 EL
18

137. Garnitura creva za vodu
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

Iveko ML 90 E17

138. Ogledalo komplet Iveko
Euro Kargo ML 90 E 17

139.
Ogledalo komplet Iveko
Euro Kargo ML 120 EL
18

140. Sofer sajbna ML 90
141. Sofer sajbna ML 120

142. Podizač stakala ML 120

143. Podizač stakala ML 90

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља
понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 3:
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У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 143.
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8) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 4 – резервни делови за RIVAL за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број
М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА
1. Ac pumpa Rival 49.10
2. Ac pumpa Rival 49.12

3. Elektro pumpa goriva Rival
49.12

4. Garnitura karika (4
cilindra) Rival 49.10

5. Garnitura karika (4
cilindra) Rival 49.12

6.

Garnitura klipova (4
cilindra sa bolcnima I
zeger osiguračima)  Rival
49.10

7.

Garnitura klipova (4
cilindra sa bolcnima I
zeger osiguračima)  Rival
49.12

8.
Garnitura ležajeva radilice
(ležeći i leteći 4 klipa)
Rival 49.10

9.
Garnitura ležajeva radilice
(ležeći i leteći 4 klipa)
Rival 49.12

10. Pumpa za ulje Rival 49.10
11. Pumpa za ulje Rival 49.12
12. Radilica Rival 49.10
13. Radilica Rival 49.12
14. Termostat Rival 49.10
15. Termostat Rival 49.12

16. Pumpa za vodu Rival
49.10

17. Pumpa za vodu Rival
49.12

18.
Garnitura dihtunga motora
sa dihtungom glave Rival
49.10
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

19.
Garnitura dihtunga motora
sa dihtungom glave Rival
49.12

ГРУПА ТРАНСМИСИЈА
20. Korpa kvačila Rival 49.10
21. Korpa kvačila Rival 49.12
22. Lamela Rival 49.10
23. Lamela Rival 49.12
24. Druk ležaj Rival 49.10

25. Druk ležaj Rival 49.12

26. Kardansko vratilo Rival
49.10

27. Kardansko vratilo Rival
49.12

28. Krst kardanskog vratila
Rival 49.10

29. Krst kardanskog vratila
Rival 49.12

30. Poluosovina Rival 49.10
31. Poluosovina Rival 49.12

32. 93156460 Srednji ležaj kardana Rival
49.10

33. Srednji ležaj kardana Rival
49.12

34. Sajla kvačila Rival 49.12
35. Sajla kvačila Rival 49.10

КОЧИОНА ГРУПА
36. Prednji koč. Diskovi Rival

49.10

37. Prednji koč. Diskovi Rival
49.12

38. Zadnji koč doboši Rival
49.10

39. Zadnji koč doboši Rival
49.12

40. Prednje
1906040

Garnitura disk pločica (oba
točka) Rival 49.10

41. Garnitura disk pločica (oba
točka) Rival 49.12

42. Garnitura obloga pakni
(oba točka) 49.10



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 78 од 200

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

43. Garnitura obloga pakni
(oba točka) 49.12

44. Prednja kočiona klešta
Rival 49.10

45. Prednja kočiona klešta
Rival 49.12

46. Prednja kočiona creva
Rival 49.10

47. Prednja kočiona creva
Rival 49.12

48. Kočioni cilindar zadnji u
točku Rival 49.10

49. Kočioni cilindar zadnji u
točku Rival 49.12

50. Sajla ručne kočnice Rival
49.10

51. Sajla ručne kočnice Rival
49.12

52. Glavni kočioni cilindar
Rival 49.10

53. Glavni kočioni cilindar
Rival 49.12

54. Servo uređaj kočioni Rival
49.10

55. Servo uređaj kočioni Rival
49.12

56.
Zadnji mehanizam za
štelovanje pakni Rival
49.10

57.
Zadnji mehanizam za
štelovanje pakni Rival
49.12

ВЕШАЊЕ И ОГИБЉЕЊЕ

58. Gurajuća spona Rival
49.10

59. Gurajuća spona Rival
49.12

60. Poprečna spona Rival
49.10

61. Poprečna spona Rival
49.12
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

62. Krajevi poprečne spone
Rival 49.10

63. Krajevi poprečne spone
Rival 49.12

64.

Garnitura prednjeg trapa
(bolcni, biksne, osigurači,
mazalice, poklopci) Rival
49.10

65.

Garnitura prednjeg trapa
(bolcni, biksne, osigurači,
mazalice, poklopci) Rival
49.12

66. Amortizer prednji Rival
49.10

67. Amortizer prednji Rival
49.12

68. Amortizer zadnji Rival
49.10

69. Amortizer zadnji Rival
49.12

70. Ležaj točka prednjeg Rival
49.10

71. Ležaj točka prednjeg Rival
49.12

72. Gibanj prednji Rival 49.10
73. Gibanj prednji Rival 49.12
74. Gibanj zadnji Rival 49.10
75. Gibanj zadnji Rival 49.12

76. Uzengije prednjeg gibnja
Rival 49.10

77. Uzengije prednjeg gibnja
Rival 49.12

78. Uzengije zadnjeg gibnja
Rival 49.10

79. Uzengije zadnjeg gibnja
Rival 49.12

80. Semering točka
70x100x13

ЕЛЕКТРО ГРУПА
81. Far prednji rival 49.12

82. Stop lampa zadnja 49.12
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

83. Automat migavca 12v
Rival 49.12

84. Motor brisača 12V Rival
49.12

85. Alternator 12V Rival 49.10
86. Alternator 12V Rival 49.12
87. Anlaser 12V Rival 49.10
88. Anlaser 12V Rival 49.12

89. Regler alternatora 12V
Rival 49.10

90. Regler alternatora 12V
Rival 49.12

91. Nosač četkica anlasera
Rival 49.10

92. Nosač četkica anlasera
Rival 49.12

93. Automat anlasera 12V
Rival 49.12

94. Automat anlasera 12V
Rival 49.10

95. Rotor anlasera 12V Rival
49.10

96. Rotor anlasera 12V Rival
49.12

97. Stator anlasera 12V Rival
49.10

98. Stator anlasera 12V Rival
49.12

99. Bendiks anlasera Rival
49.10

100. Bendiks anlasera Rival
49.12

101. Rotor alternatora Rival
49.10

102. Rotor alternatora Rival
49.12

103. Stator alternatora Rival
49.10

104. Stator alternatora Rival
49.12

105. Diode alternatora Rival
49.10



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 81 од 200

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

106. Diode alternatora Rival
49.12

107. Brava za paljenje Rival
49.12

108. Brava za paljenje Rival
49.10

ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ
109. Klip kipe Rival 49.10
110. Klip kipe Rival 49.12

111. Ventil za podizanje kipe
Rival 49.10

112. Hidraulični razvodnik

113. Ventil za podizanje kipe
Rival 49.12

114. Razvodni ventil
ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
115. 2992188

Daily
Filter ulja Rival 49.10
Navoj M 22

116. 50032270
1

Filter ulja Rival 49.12

117. 40.60.18/1
30

Filter goriva Rival 49.10

118. 2992300 Filter goriva Rival 49.12

119. 10.26.05/2
0

Filter vazduha Rival 49.10

120. Filter vazduha Rival 49.12
121. Nosač motora Rival 49.10
122. Nosač motora Rival 49.12
123. Kaiš klinasti Rival 49.10
124. PK kaiš Rival 49.12
125. Sijalica 12v H3 50/55
126. Sijalica 12V-21W
127. Sijalica 12V-21/5
128. Sijalica 12V-3W

129. Sijalica 12V-45/40 bez
šešira

130. Sijalica 12V-45/40 sa
šeširom

131. Pločasti osigurač

132.
Zupčasti kaiš sa
španerima i rolerima Rival
49.10
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Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

133. Metlice brisača Rival
ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА

134. Brava za vrata leva i
desna Rival 49.12

135. Cev auspuha prednja i
zadnja Rival 49.12

136. Lonac auspuha Rival
49.12

137. Hladnjak vode Rival 49.10

138. Garnitura creva za vodu
Rival 49.12

139. Garnitura creva za vodu
Rival 49.10

140. Hladnjak vode Rival 49.12

141. Ogledalo komplet Rival
49.12

142. Podizač stakla levi i desni
Rival 49.12

143. Ručica podizača stakla
leva i desna Rival 49.12

144. Šofer šajbna Rival 49.10 i
49.12

145. Staklo vrata levo i desno
Rival 49.12

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________
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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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 4:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 145.
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9) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 5 – резервни делови за MITSUBISHI за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр
.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА
1. Termostat vode
2. Zaptivka glave motora

3. Garnitura zaptivki
motora kpl.

4. Korpa kvačila
5. Druk ležaj
6. Lamela
КОЧИОНА ГРУПА
7. Garnitura disk pločica

prednje

8. Garnitura disk pločica
zadnje

9. Crevo kočnice do točka
ЕЛЕКТРО ГРУПА
10
.

Stop lampa

ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
11
.

Filter ulja

12
.

Filter goriva

13
.

Filter vazduha

14
.

Filter klime

15
.

Kiš klinasti

16
.

PK kaiš

17
.

Pumpa za vodu za
pranje

18
.

Radno kolo pumpe

19
.

Ležajevi pumpe
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Р.
бр
.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
20
.

Srednji ležaj kardana

21
.

Španer kaiša

ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА
22
.

Cev auspuha

23
.

Ogledalo komplet

24
.

Staklo ogledala

25
.

Lonac auspuha

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља
понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Пет (5) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 5:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за једну гарнитуру, а у свему како је
наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 25.
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10) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 6 – резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

1. Филтер уља
мотора

2. Примарни филтер
ваздуха

3. Секундарни
филтер ваздуха

4. Филтер горива

5. Филтер хидраулике

6. Филтер уља
трансмисије

7. 130800 Потенциометар
педале гаса

8. 225/11
Кочиона црева
задњег точка
(2 ком у комплету)

9. Пакнови за
кочнице - комплет

10
.

Сајла ручне
кочнице- комплет

11
. 21/10 Распрскивач воде,

зелени
12
. Шпулна 12v

13
. 849/142 Зупчасти каиш

мотора

14
.

Заптивне гуме
спремника-
комплет

15
. Филтер климе

16
. Спона четке

17
. Грејач мотора

18
. Аутомат анласера

19
. 849/87 Каиш алтернатора

(сет од 2 комада)
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20
. 722407-1 Предњи амортизер

21
.

Заптивач главе
мотора

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Двадесетједан (21) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране
Наручиоца. Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на
имејл понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 6:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или сет, а у свему
како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 21.
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11) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 7 – резервни делови за ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ЗАСТАВА за потребе ЈКП Зеленило
и гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

1. Pumpa za gorivo
Florida 1.3

2. Pumpa za gorivo
Florida 1.4

3.
Pumpa za gorivo
u rezervoaru Jugo
1.1 Pežo motor

4. Pumpa za gorivo
Yugo 45 scala

5. Pumpa za gorivo
Yugo 45 tempo

6.

Garnitura klipova
Florida 1.3 (4
kom. sa bolcnima
I zeger
osiguračima)

7.

Garnitura klipova
Florida 1.4 (4
kom. sa bolcnima
I zeger
osiguračima)

8.

Garnitura klipova
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom (4 kom.
sa bolcnima I
zeger
osiguračima)

9.

Garnitura klipova
Jugo 45 Scala (4
kom. sa bolcnima
I zeger
osiguračima)

10.

Garnitura klipova
Jugo 45 Tempo (4
kom. sa bolcnima
I zeger
osiguračima)
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11.
Garnitura karika
Florida 1.3 (4
cilindra)

12.
Garnitura karika
Florida 1.4 (4
cilindra)

13.

Garnitura karika
Jugo 1.1 сa Pežo
mootrom (4
cilindra)

14.
Garnitura karika
Jugo 45 Scala (4
cilindra

15.
Garnitura karika
Jugo 45 Tempo (4
cilindra

16.
Ležajevi radilice
(leteći i ležeći)
Florida 1.3

17.

Ležajevi radilice
(leteći i ležeći)
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

18.
Ležajevi radilice
(leteći i ležeći)
Jugo 45 Scala

19.
Ležajevi radilice
(leteći i ležeći)
Jugo 45 Tempo

20. Radilica Florida
1.3

21. Radilica Florida
1.4

22. Radilica Jugo 1.1
сa Pežo motorom

23. Radilica Jugo 45
Scala

24. Radilica Jugo 45
Tempo

25.

Garnitura zaptivki
motora сa
zaptivkom glave
motora Florida 1.3

26.

Garnitura zaptivki
motora сa
zaptivkom glave
motora Florida 1.4
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27.

Garnitura zaptivki
motora сa
zaptivkom glave
motora Jugo 1.1
сa Pežo motorom

28.

Garnitura zaptivki
motora сa
zaptivkom glave
motora Jugo 45
Scala

29.

Garnitura zaptivki
motora сa
zaptivkom glave
motora Jugo 45
Tempo

30. Svećice florida 1.3

31. Svećice florida 1.4

32. Svećice Jugo 1.1
сa Pežo motorom

33. Svećice Jugo 45
Scala

34. Svećice Jugo 45
Tempo

35. Silikonсki kablovi
Florida 1.3

36. Silikonсki kablovi
Florida 1.4

37. Silikonski kablovi
Jugo 45

38. Razvodna kapa
Florida 1.3

39. Razvodna kapa
Florida 1.4

40. Razvodna kappa
jugo 45 scala

41. Razvodna kappa
jugo 45 tempo

42. Razvodna ruka
Florida 1.3

43. Razvodna ruka
Florida 1.4

44. Razvodna ruka
jugo 45 scala

45. Razvodna ruka
jugo 45 tempo

46. Bobina za Floridu
1.3

47. Bobina za Floridu
1.4
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48. Bobina jugo 45

49. Kaiš klinaсti
Florida 1.3

50. Kaiš klinaсti
Florida 1.4

51. Kaiš klinaсti jugo
45 scala

52. Kaiš klinaсti jugo
45 tempo

53.
PK kaiš za Juga
1.1 сa Pežo
motorom

54.

Zupčaсti kaiš сa
španerima i
rolerima Florida
1.3

55.

Zupčaсti kaiš сa
španerima i
rolerima Florida
1.4

56.

Kaiš
96337
13380 ,
španer
B0573

Zupčaсti kaiš сa
španerima i
rolerima Jugo 1.1
сa Pežo motorom

57.

Zupčaсti kaiš сa
španerima i
rolerima Jugo 45
scala

58.

Zupčaсti kaiš сa
španerima i
rolerima Jugo 45
tempo

59.
Set kvačila (korpa,
lamela, druk ležaj)
Florida 1.3

60.
Set kvačila (korpa,
lamela, druk ležaj)
Florida 1.4

61.

Set kvačila (korpa,
lamela, druk ležaj)
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

62.
Set kvačila (korpa,
lamela, druk ležaj)
Jugo 45 scala

63.
Set kvačila (korpa,
lamela, druk ležaj)
Jugo 45 tempo



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 93 од 200

64. Sajla gasa Florida
1.3

65. Sajla gasa Florida
1.4

66.
Sajla gaсa Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

67. Sajla gaсa Jugo
45 scala

68. Sajla gaсa Jugo
45 tempo

69. Sajla kvačila
Florida 1.3

70. Sajla kvačila
Florida 1.4

71.
Sajla kvačila Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

72. Sajla kvačila Jugo
45 scala

73. Sajla kvačila Jugo
45 tempo

74.
Sajla ručne
kočnice Florida
1.3

75.
Sajla ručne
kočnice Florida
1.4

76.
Sajla ručne
kočnice Jugo 1.1
сa Pežo motorom

77.
Sajla ručne
kočnice Jugo 45
scala

78.
Sajla ručne
kočnice Jugo 45
tempo

79. Garnitura disk
pločica Florida 1.3

80. Garnitura diсk
pločica Florida 1.4

81.
Garnitura disk
pločica jugo 1.1 IN
sa pežo motorom

82.
Garnitura disk
pločica jugo 45
scala

83.
Garnitura disk
pločica jugo 45
tempo
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84.
Kočioni disk Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

85. Kočioni disk
Florida 1.3

86. Kočioni disk
Florida 1.4

87.

Kočioni disk Jugo
45 scala
Kočioni disk Jugo
45 tempo

88. Garnitura paknova
Florida 1.4

89.
Garnitura paknova
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

90. Garnitura paknova
Jugo 45 scala

91. Garnitura paknova
Jugo 45 tempo

92. Doboš Florida 1.3
93. Doboš Florida 1.4

94. Doboš Jugo 1.1
сa Pežo motorom

95. Doboš Jugo 45
scala

96. Doboš Jugo 45
tempo

97. Prednja kočiona
klešta Florida 1.3

98. Prednja kočiona
klešta Florida 1.4

99.
Prednja kočiona
klešta Jugo 1.1 сa
Pežo motorom

100.
Prednja kočiona
klešta Jugo 45
scala

101.
Prednja kočiona
klešta Jugo 45
tempo

102. Prednja kočiona
creva Florida 1.3

103. Prednja kočiona
creva Florida 1.4

104.
Prednja kočiona
creva Jugo 1.1 сa
Pežo motorom
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105.
Prednja kočiona
creva Jugo 45
scala

106.
Prednja kočiona
creva Jugo 45
tempo

107. Prednji ležaj točka
Florida 1.3

108. Prednji ležaj točka
Florida 1.4

109.
Prednji ležaj točka
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

110. Prednji ležaj točka
Jugo 45 scala

111. Prednji ležaj točka
Jugo 45 tempo

112. Zadnji ležaj točka
Florida 1.3

113. Zadnji ležaj točka
Florida 1.4

114.
Zadnji ležaj točka
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

115. Zadnji ležaj točka
Jugo 45 scala

116. Zadnji ležaj točka
Jugo 45 tempo

117. Zadnja kočiona
creva Florida 1.3

118. Zadnja kočiona
creva Florida 1.4

119.
Zadnja kočiona
creva Jugo 45
scala

120.
Zadnja kočiona
creva Jugo 1.1 сa
Pežo motorom

121.
Zadnja kočiona
creva Jugo 45
tempo

122. Prednji amortizeri
Florida 1.3

123. Prednji amortizeri
Florida 1.4

124.
Prednji amortizeri
Jugo 1.1 сa Pežo
mootrom

125. Prednji amortizeri
Jugo 45 scala
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126. Prednji amortizeri
Jugo 45 tempo

127. Zadnji amortizeri
Florida 1.3

128. Zadnji amortizeri
Florida 1.4

129.
Zadnji amortizeri
Jugo 1.1 сa Pežo
mootrom

130. Zadnji amortizeri
Jugo 45 scala

131. Zadnji amortizeri
Jugo 45 tempo

132.
Oscilirajuća
ramena Florida
1.3

133.
Oscilirajuća
ramena Florida
1.4

134.
Oscilirajuća
ramena Jugo 1.1
сa Pežo motorom

135.
Oscilirajuća
ramena Jugo 45
scala

136.
Oscilirajuća
ramena Jugo 45
tempo

137. Kraj spone Florida
1.3

138. Kraj spone Florida
1.4

139. Zglob menjača
Florida 1.3

140. Zglob menjača
Florida 1.4

141.
Zglob menjača
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

142. Zglob menjača
Jugo 45 scala

143. Zglob menjača
Jugo 45 tempo

144.

Cilindar
sekundarni Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

145.
Cilindar
sekundarni Jugo
45 scala
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146.
Cilindar
sekundarni Jugo
45 tempo

147.
Cilindar
sekundarni Florida
1.3

148.
Cilindar
sekundarni Florida
1.4

149. Kraj сpone Jugo
45 scala

150.
Kraj сpone Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

151. Kraj сpone Jugo
45 tempo

152.

Manžetna
poluosovine Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

153.
Manžetna
poluosovine Jugo
45 scala

154.
Manžetna
poluosovine Jugo
45 tempo

155.
Manžetna
poluosovine
Florida 1.3

156.
Manžetna
poluosovine
Florida 1.4

157. Letva volana
Florida 1.3

158. Letva volana
Florida 1.4

159. Ručica menjača
Florida 1.3

160. Ručica menjača
Florida 1.4

161.
Ručica menjača
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

162. Ručica menjača
Jugo 45 scala

163. Ručica menjača
Jugo 45 tempo

164.
Letva volana Jugo
1.1 сa Pežo
motorom
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165. Letva volana Jugo
45 scala

166. Letva volana Jugo
45 tempo

167. Homokinetički
zglob Florida 1.3

168. Homokinetički
zglob Florida 1.4

169.
Homokinetički
zglob Jugo 1.1 ńa
Pežo motorom

170.
Homokinetički
zglob Jugo 45
scala

171.
Homokinetički
zglob Jugo 45
tempo

172. 10.19.05/
110

Filter ulja Florida
1.3

173. Filter ulja Florida
1.4

174. 27.44.36/
10

Filter ulja Jugo 1.1
сa Pežo motorom

175. Filter ulja Jugo 45
scala

176. Filter ulja Jugo 45
tempo

177. Filter goriva
Florida 1.3

178. Filter goriva
Florida 1.4

179. Filter goriva Jugo
45 scala

180. Filter goriva Jugo
45 tempo

181.
Filter goriva Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

182. Unico ae
1950

Filter vazduha
Florida 1.3

183. Filter vazduha
Florida 1.4

184.
Filter vazduha
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

185. Filter vazduha
Jugo 45 scala

186. Filter vazduha
Jugo 45 tempo
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187. Glavni kočioni
cilindar Florida 1.3

188. Glavni kočioni
cilindar Florida 1.4

189.
Glavni kočioni
cilindar Jugo 1.1
сa Pežo motorom

190.
Glavni kočioni
cilindar Jugo 45
scala

191.
Glavni kočioni
cilindar Jugo 45
tempo

192.
Kočioni сervo
aparat za Florida
1.3

193.
Kočioni сervo
aparat za Florida
1.4

194.

Kočioni сervo
aparat za Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

195. Anlaсer Florida
1.3

196. Anlaсer Florida
1.4

197. Anlaсer Jugo 1.1
сa Pežo motorom

198. Anlaсer Jugo 45
scala

199. Anlaсer Jugo 45
tempo

200. Alternator Florida
1.3

201. Alternator Florida
1.4

202.
Alternator Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

203. Alternator Jugo 45
scala

204. Alternator Jugo 45
tempo

205. Bendikс anlaсera
Florida 1.3

206. Bendikс anlaсera
Florida 1.4
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207.
Bendikс anlaсera
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

208. Bendikс anlaсera
Jugo 45 scala

209. Bendikс anlaсera
Jugo 45 tempo

210.
Noсač četkica
anlaсera Florida
1.3

211.
Noсač četkica
anlaсera Florida
1.4

212.
Noсač četkica
anlaсera Jugo 1.1
сa Pežo motorom

213.
Noсač četkica
anlaсera Jugo 45
scala

214.
Noсač četkica
anlaсera Jugo 45
tempo

215. Rotor anlaсera
Florida 1.3

216. Rotor anlaсera
Florida 1.4

217.
Rotor anlaсera
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

218. Rotor anlaсera
Jugo 45 scala

219. Rotor anlaсera
Jugo 45 tempo

220. Stator anlaсera
Florida 1.3

221. Stator anlaсera
Florida 1.4

222.
Stator anlaсera
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

223. Stator anlaсera
Jugo 45 scala

224. Stator anlaсera
Jugo 45 tempo

225. Automat anlaсera
Florida 1.3

226. Automat anlaсera
Florida 1.4
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227.
Automat anlaсera
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

228. Automat anlaсera
Jugo 45 scala

229. Automat anlaсera
Jugo 45 tempo

230. Rotor alternatora
Florida 1.3

231. Rotor alternatora
Florida 1.4

232.
Rotor alternatora
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

233. Rotor alternatora
Jugo 45 scala

234. Rotor alternatora
Jugo 45 tempo

235. Stator alternatora
Florida 1.3

236. Stator alternatora
Florida 1.4

237.
Stator alternatora
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

238. Stator alternatora
Jugo 45 scala

239. Stator alternatora
Jugo 45 tempo

240. Regler Florida 1.3

241. Regler Florida 1.4

242. Regler Jugo 1.1
сa Pežo motorom

243. Regler Jugo 45
scala

244. Regler Jugo 45
tempo

245. Diode alternatora
Florida 1.3

246. Diode alternatora
Florida 1.4

247.
Diode alternatora
Jugo 1.1 сa Pežo
motorm



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 102 од 200

248. Diode alternatora
Jugo 45 scala

249. Diode alternatora
Jugo 45 tempo

250.
Rele glavni Jugo
1.1 сa Pežo
motorm

251.
Termostat Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

252. Termostat Jugo
45 scala

253. Termostat Jugo
45 tempo

254. Termostat Florida
1.3

255. Termostat Florida
1.4

256. Motor briсača
Florida 1.3

257. Motor briсača
Florida 1.4

258. Radijator grejača
Florida 1.3

259. Radijator grejača
Florida 1.4

260.
Motor briсača
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

261. Motor briсača jugo
45

262. Hladnjak Florida
1.3

263. Hladnjak Florida
1.4

264. Hladnjak Jugo 1.1
сa Pežo motorom

265. Hladnjak Jugo 45
scala

266. Hladnjak Jugo 45
tempo

267. Cev auсpuha
Florida 1.3

268. Cev auсpuha
Florida 1.4

269.
Zadnji lonac
auсpuha Florida
1.3
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270.
Zadnji lonac
auсpuha Florida
1.4

271.
Cev auсpuha
Jugo 1.1 сa Pežo
motorom

272. Cev auсpuha
Jugo 45 scala

273. Cev auсpuha
Jugo 45 tempo

274.
Zadnji lonac
auсpuha Jugo 1.1
сa Pežo motorom

275.
Zadnji lonac
auсpuha Jugo 45
scala

276.
Zadnji lonac
auсpuha Jugo 45
tempo

277. Šofer šajbna
Florida 1.3

278. Šofer šajbna
Florida 1.4

279.
Šofer šajbna Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

280. Šofer šajbna Jugo
45 scala

281. Šofer šajbna Jugo
45 tempo

282.

Brava vrata
(сpoljna i
unutrašnja)
Florida 1.3

283.

Brava vrata
(сpoljna i
unutrašnja)
Florida 1.4

284.

Brava vrata
(сpoljna i
unutrašnja) Jugo
1.1 сa Pežo
motorom

285.

Brava vrata
(сpoljna i
unutrašnja) Jugo
45 scala



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 104 од 200

286.

Brava vrata
(сpoljna i
unutrašnja) Jugo
45 tempo

287.
Mehanizam za
podizanje stakala
florida

288.

Mehanizam za
podizanje stakala
jugo sa pežo
motorom

289.
Mehanizam za
podizanje stakala
jugo 45 scala

290.
Mehanizam za
podizanje stakala
jugo 45 tempo

291.

Garnitura
prednjeg trapa
Florida 1.3 (bolcni,
biksne, osigurači,
mazalice)

292.

Garnitura
prednjeg trapa
Florida 1.4 (bolcni,
biksne, osigurači,
mazalice)

293.

Garnitura
prednjeg trapa
Jugo1.1 sa pežo
motorom (bolcni,
biksne, osigurači,
mazalice)

294.

Garnitura
prednjeg trapa
Jugo scala 45
(bolcni, biksne,
osigurači,
mazalice)

295.

Garnitura
prednjeg trapa
Jugo 45 tempo
(bolcni, biksne,
osigurači,
mazalice)

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 7:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један сет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 295.
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12) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 8 – резервни делови за ПУТНИЧКО ВОЗИЛО SKODA за потребе ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-

а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина
и друге

дажбине
у

динари
ма

1 2 3 5 6 7

1.
Pumpa za gorivo u
rezervoaru Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

2.

Garnitura klipova  (4
klipa sa bolcnima i
zeger osiguračima)
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

3. Garnitura karika Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

4.
Ležajevi radilice (leteći,
ležeći I aksijalni) Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

5. Radilica Škoda Oktavija
1.8 20V SLX

6.

Garnitura zaptivki
motora sa zaptivačem
glave I semerinzima
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

7. Svećice za Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

8.
Kablovi za svećice
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

9. Bobina za Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

10. 06A145933D PK kaiš Škoda Oktavija
1.8 20V SLX

11. 06B109119
A

Zupčasti kaiš Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

12.
06А903315

E,
06B109477

Španer i roleri Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

13.
Set kvačila (korpa, druk
ležaj, lamella) Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

14.
Sajla ručne kočnice
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

15.
Sajla birača menjača
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX
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Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-

а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина
и друге

дажбине
у

динари
ма

16.
Garnitura disk pločica
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

17. Kočiona klešta Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

18. Kočiona creva Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

19. Ležajevi točka Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

20.
Prednji i zadnji
amortizeri Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

21. Kraj spone Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

22. Letva volana Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

23.
Homokinetički zglob
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

24. 06A115561
B

Filter ulja Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

25. 1J0201511A Filter goriva Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

26. 1J0129620 Filter vazduha Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

27. 1J0819644A Filter klime Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

28.
Glavni kočioni cilindar
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

29.
Kočioni servo aparat
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

30. Anlaser Škoda Oktavija
1.8 20V SLX

31. Alternator Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

32.
Bendiks anlasera
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

33.
Nosač četkica anlasera
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

34. Rotor anlasera Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

35. Stator anlasera Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

36.
Automat anlasera
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX
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Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-

а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина
и друге

дажбине
у

динари
ма

37.
Rotor alternatora
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

38.
Stator alternatora
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

39. Regler Škoda Oktavija
1.8 20V SLX

40.
Dioda alternatora
Škoda Oktavija 1.8 20V
SLX

41. Motor brisača Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

42. Lonac auspuha Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

43. Cev auspuha Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

44.
Brava vrata (spoljna i
unutrašnja) Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

45. Pumpa za ulje Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

46. Pumpa za vodu Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

47. Brizgaljke Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

48. Protokomer Škoda
Oktavija 1.8 20V SLX

49.
Regulator pritiska
goriva Škoda Oktavija
1.8 20V SLX

50. 06A121012D Pumpa

51. 06B109243 Remenica

52. Poluge brisača skoda
oktavija 1.8 20 V SLX

53. Sajla brave skoda
oktavija 1.8 20 V SLX

54.
Amortizer španera
skoda oktavija 1.8 20 V
SLX

55. Metlice brisača skoda
oktavija 1.8 20 V SLX

56. Oznaka za auto skoda
oktavija 1.8 20 V SLX

57. Podizač stakala škoda
oktavija 1.8

58.
Retrovizor levi +desni
Škoda oktavija 1.8 20v
slx
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Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-

а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина
и друге

дажбине
у

динари
ма

59.
Vetrobransko staklo
škoda oktavija 1.8 20v
slx

60. Far levi+desni Škoda
oktavija 1.8 20v slx

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Пет (5) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 8:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један сет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 60.
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13) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 9 – резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, сходно траженим техничким
карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

1.
Vreteno kompletno
za štelovanje soli
RIKO

2. 40410000 Lisnata opruga
RIKO

3. Ležaj točka
posipača RIKO

4. 00002063 Galov lanac RIKO

5. 40418500 Lančanik komplet
RIKO

6. 00002064 Galov lanac RIKO
7. 40420000 Lančanik RIKO
8. 00002067 Spojni članak RIKO
9. 00002068 Spojni članak RIKO

10. 40435100 Mehanizam
sklopke RIKO

11. 40417000 Ručica RIKO
12. 40400014 Prsten RIKO
13. 40432000 Sklopka RIKO
14. 40430500 Čaura RIKO

15. 12103000 Osovina sa
prirubnicom RIKO

16. 40414500
Lanac kompletan
sa zakačkama
RIKO

17. 40405000 Lisnata opruga
RIKO

18. 40404100 Osovina RIKO

19. 40403400 Osovina za
štelovanje RIKO

20.
Ležaj osovine za
štelovanje
kompletan RIKO

21.
Ležaj osovine za
mešanje soli
kompletan RIKO

22. 40400005 Guma RIKO
23. 40400015 Držač gume RIKO
24. 40400004 Dozirna guma
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Р.
бр.

Каталошк
и број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-

ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
RIKO

25. 00002065
Galov lanac sa
spojnim člancima
RIKO

26. 40420000 Lančanik RIKO
27. 40400013 Lančanik RIKO
28. Razvodnik kipa-plug

29.
Elektromagnetni
ventil za komande
pluga

30.
Hidraulični klip za
podizanje i
spuštanje pluga

31. Noževi L700
32. Noževi L800
33. Noževi L1000
34. Gumeni odbojnik

35. Filter goriva za
motor LDW1300

36. Filter ulja za motor
LDW1300

37. Filter vazduha za
motor LDW1300

38. Hladnjak za vodu
za motor LDW1300

39. Senzor za kontrolu
bacanja soli

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Пет (5) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________
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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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 9:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, а у свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 39.
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14) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 10 – АКУМУЛАТОРИ за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, сходно
траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број М2017-14/6

Р.
бр. Опис

Гарантни
рок исказан
у месецима

Цена у
динарима

без
ПДВ-а по
комаду

Цена у
динарима
са ПДВ-
ом по

комаду

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6

1. Акумулатор 12V-140Ah
800A

2. Акумулатор 12V-110Ah
800A

3. Акумулатор 12V-100Ah
800A

4. Акумулатор 12V-55Ah
500A

5. Акумулатор 12V-76Ah
500A

6. Акумулатор 12V-97Ah
800A

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Један (1) дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 10:

У колони број 3 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од двадесетчетири (24)
месеци.

У колони број 4 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 2. Цена се даје за јединично добро. У колони број 5 уписује се цена у динарима са ПДВ-
ом за добро чији је опис дат у колони број 2. Цена се даје за јединично добро.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 6.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 4
односно колони број 5, од реда 1. до реда 6.
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15) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 11 – резервни делови за ВИШЕНАМЕНСКУ МАШИНУ АВАНТ за потребе ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II
конкурсне документације број М2017-14/6

Р.
бр
.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА
1. Termostat vode
2. Zaptivka glave motora

3. Garnitura zaptivki
motora kpl.

4 Karburator
5 Dizne karburatora
6 Glava motora
7 Garnitura klipova
8 Garnitura karika

КОЧИОНА ГРУПА
9 Crevo kočnice

ЕЛЕКТРО ГРУПА
10 Stop lampa
11 Svećice
12 Garnitura kablova
13 Alternator
14 Anlaser
ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
15 Filter ulja
16 Filter goriva
17 Filter vazduha
18 Crevo za gorivo
19 Kaiš klinasti
20 Brezon točka
21 Filter hidraulike
ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА
22 Cev auspuha
23 Ogledalo komplet
24 Staklo ogledala
25 Lonac auspuha

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Десет (10) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране
Наручиоца. Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на
имејл понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 11:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за једану гарнитуру, а у свему како је
наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 25.
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16) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 12 – резервни делови за ИМТ 539 за потребе ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне документације број
М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
1 2 3 4 5 6 7

МОТОРНА ГРУПА
1. Термостат воде
2. Заптивка главе мотора

3. Гарнитура заптивки
мотора кпл.

4. Корпа квачила
5. Друк лежај
6. Ламела
7. Пумпа за воду
8. Бош пумпа
9. Дизне

10.
Гарнитура клипова (3
клипа са болцнима И
зегер осигурачима)

11. Гарнитура карика

12.
Гар. лежајева радилице
(летећи, лежећи и
аксијални)

13. Пумпа за уље
14. Компресор

КОЧИОНА ГРУПА
15. Добош кочнице задњи
16. Облоге пакни

ЕЛЕКТРО ГРУПА
17. Стоп лампа
18. Алтернатор
19. Анласер

ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
20. Филтер уља
21. Филтер горива
22. Филтер ваздуха
23. Брава врата
24. Каиш клинасти
25. Брезон точка
26. Мотор брисача
27. Метлице брисача
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Р.
бр.

Каталошки
број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине

у
динарим

а
28. Фар

ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА
29. Огледало ретровизор
30. Стакло огледала
31. Лонац ауспуха
32. Брава врата

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Два (2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 12:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за једану гарнитуру, а у свему како је
наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.
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Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 32.
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17) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 13 – резервни делови за PALAZZANI PB 70 за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошк
и број Опис резервног дела

Гарантни
рок

исказан у
месецим

а

Цена у
динарим

а без
ПДВ-а

Цена у
динарим

а са
ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
МОТОРНА ГРУПА

1. Termostat vode
2. Zaptivka glave motora

3. Garnitura zaptivki
motora kpl.

4. Dizne
5. Pumpa za vodu
6. Pumpa za gorivo

КОЧИОНА ГРУПА
7. Kočioni cilindar
8. Crevo kočnice

ЕЛЕКТРО ГРУПА
9. Stop lampa
10. Anlaser
11. Alternator
ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

12. Filter ulja
13. Filter goriva
14. Filter vazduha primarni

15. Filter vazduha
sekundarni

16. Filter hidraulike
17. Kaiš alternatora
18. Krst kardana
19. Brezon točka
20. Motor brisača

ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА
21. Cev auspuha
22. Ogledalo komplet
23. Staklo ogledala
24. Lonac auspuha
25. Brava vrata

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Пет (5) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 13:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 25.
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18) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 14 – резервни делови ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ
АУТОСМЕЋАРА (Ресор и Ватроспрем) и АУТОПОДИЗАЧА (Ресор) за потребе ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7

1. PPT 196-
1200

Granični ventil
(kocka)

2. A1A1GKZ1 Hidraulični razvodnik

3. 3781470

Hidraulična klipno-
aksijalna dvolinijska
pumpa  ili
odgovarajuće

4. PPT
12648080/N

Hidraulična klipno-
aksijalna jednolinijska
pumpa ili
odgovarajuće

5. MB60-1 Hidraulični razvodnik

6. RH 10021 Elektro magnetni
razvodnik

7. PPT
237164100

Pnematski ručno
upravljački razvodnik

8. Camozzi
368-905 Komandni ventil

9. PPT 237-
151000

Vazdušni komandni
razvodnik

10. PPT 236-
106000

Vazdušni mikro
prekidač

11. PPT236-
320000

Vazdušni mikro
prekidač

12. Regulator pritiska
13. Blokirajući ventil
14. Nepovratni ventil

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.
Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Два (2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 14:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 14.
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19) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ДОБРО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Партија број 15 – резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140 за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, сходно траженим техничким карактеристикама у поглављу II конкурсне
документације број М2017-14/6

Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
МОТОРНА ГРУПА
1. AC pumpa TG-140

2. Garnitura hilzni (6
klip) TG-140

3. Garnitura karika (6
klip) TG-140

4.

Garnitura klipova (6
klipova sa bolcnima I
zeger osiguračima)
TG-140

5.
Garnitura lezajeva
radilice (leteci i lezeci
6 klipova) TG-140

6. Garnitura zaptivki
motora kpl. TG-140

7. Kolenasto vratilo
(radilica) TG-140

8. Pumpa za ulje TG -
140

9. Pumpa za vodu TG-
140

10. Termostat vode TG-
140

11. Zamajac TG-140

12. Zaptivka glave
motora TG-140

ГРУПА ТРАНСМИСИЈА

13. Kardansko vratilo
(menjač-pretvarač

14.
Krst kardanskog
vratila TG-140 (mali
kardan)

ВЕШАЊЕ И ОГИБЉЕЊЕ
15. Gusenične papuče

TG-140

16. Vijci papuča sa
navrtkama
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
17. Gornje rolne TG-140
18. Donje rolne TG-140

19. Lanac gusenični TG-
140

20.
Pogonski segment sa
vijcima I navrtkama
TG-140

21. Lenjivci TG-140

22. Mazalica za
španovanje gusenica

ЕЛЕКТРО ГРУПА

23. Alternator 24 V TG-
140

24. Anlaser 24 V TG-140

25. Automat anlasera 24
V TG-140

26. Bendiks anlasera TG-
140

27. Davac temperature
TG-140

28. Dioda alternatora 24
V TG-140

29. Far komplet TG-140

30. Kvacilo anlasera TG-
140

31. Motor brisaca 24 V
TG-140

32. Namotaj alternatora
24V TG-140

33. Namotaj anlasera 24
V TG-140

34. Nosač četkica
anlasera TG-140

35. Regler alternatora 24
V TG-140

36. Rotor alternatora 24
V TG-140

37. Rotor anlasera 24 V
TG-140

38. Sirena 24 V
39. Start dugme

40. Svetlo rotaciono zuto
12/24 V
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Р.
бр.

Каталошки
број

Опис резервног
дела

Гарантни
рок

исказан у
месецима

Цена у
динарима
без ПДВ-а

Цена у
динарима
са ПДВ-ом

Увозна
царина и

друге
дажбине у
динарима

1 2 3 4 5 6 7
ХИДРАУЛИЧНЕ И ПНЕУМАТСКЕ КОМПОНЕНТЕ
41. Razvodnik hidraulike

TG-140
ГРУПА ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ, ОПРЕМА И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

42. 11.18.03/30
grubi Filter goriva TG-140

43. 11.18.02/30
fini Filter goriva TG-140

44. Filter hidraulike u
rezervoaru

45. Filter ulja TG-140

46. Filter vazduha TG-
140

47. Kais klinasti

48. Nosac motora TG-
140

49. Osigurac   8A
50. Osigurac 16A

51. Osiguraci valjkasti i
plocasti

ГРУПА ЛИМАРИЈА, БРАВАРИЈА И СТАКЛА

52. Brava za vrata leva i
desna TG-140

53. Cev auspuha TG-140

54. Lonac auspuha TG-
140

55. Hladnjak vode TG-
140

56. Garnitura creva za
vodu TG-140

57. Ogledalo TG 140
(unutra)

58. Sofer sajbna TG-140

59. Staklo vrata levo i
desno TG-140

УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Јединичне цене су фиксне за период важења уговора.

Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђач не захтева аванс.

Рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке
Два (2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.
Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл
понуђача ___________________________@__________________.

Место испоруке На адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.

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.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију број 15:

У табели у колини број 2 пожељно је да понуђач упише каталошки број за део који нуди,
осим уколико Наручилац већ није уписао каталошки број.

У колони број 4 уписати гарантни рок. Гарантни рок се исказује бројем месеци од дана
пријема резервног дела од стране Наручиоца и не може бити краћи од шест (6) месеци.

У колони број 5 уписује се цена у динарима без ПДВ-а за добро чији је опис дат у колони
број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у свему
како је наведено у колони 3.

У колони број 6 уписује се цена у динарима са ПДВ-ом за добро чији је опис дат у
колони број 3. Цена се даје за јединично добро, односно за један комплет или гарнитуру, а у
свему како је наведено у колони 3.

Цена се даје са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкове испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и другим
дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода важења уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 7.

Укупна цена предмета набавке мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност. Укупна цена предмета набавке представља збир цена датих у колони број 5
односно колони број 6, од реда 1. до реда 59.
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добра резервних делова, број набавке М2017-14, партије број
___________________________, 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 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) 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:_____________                                                                 Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

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
чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА И ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75. и чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________
[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке резервних делова, број М2017-14, партије број ___________,
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 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) 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:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач

__________________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова израде узорка или модела у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења
за припремање понуде за јавну набавку резервних делова, број набавке М2017-14 –
партије број ________________________, како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка у динарима

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.

Датум: М. П. Потпис понуђача

_____________________ ___________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,

_____________________________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добра – резервних делова, ЈН број М2017-14, партије број
__________________________________, 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 закона 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.
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5. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – резервних делова у току 2015. и 2016. године,
са листама купаца и износима по годинама

Година
испоруке

Износ
у динарима без

ПДВ-а
Назив купца

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____________________ ____________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

– партија број 1 – Резервни делови за ФАП

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 1 – Резервни
делови за ФАП.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 900.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 1.080.000,00 динара.

Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.
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Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.

У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
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страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.
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Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 2 – Резервни делови за MERCEDES

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 2 – Резервни
делови за MERCEDES.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 1.500.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 1.800.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 3 – Резервни делови за IVECO

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 3 – Резервни
делови за IVECO.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 350.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 420.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 4 – Резервни делови за RIVAL

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 4 – Резервни
делови за RIVAL.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 400.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 480.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 148 од 200

У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 5 – Резервни делови за MITSUBISHI

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 5 – Резервни
делови за MITSUBISHI.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 90.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 108.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од пет (5)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 6 – Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 6 – Резервни
делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 400.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 480.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од
двадесетједног (21) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
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резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.

У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
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У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 7 – Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 7 – Резервни
делови за путничка возила ЗАСТАВА.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 80.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 96.000,00 динара.



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 159 од 200

Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 8 – Резервни делови за путничко возило SKODA

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 8 – Резервни
делови за путничко возило SKODA.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 60.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 72.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од пет (5)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 9 – Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И

РОТАЦИОНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 8 – Резервни
делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 400.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 480.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од пет (5)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предметни
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резервни део, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у
износу од 10.000,00 динара.

У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
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У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 10 – АКУМУЛАТОРИ

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 10 –
АКУМУЛАТОРИ.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 200.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 240.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од једног
(1) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 11 – Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 11 – Резервни
делови за вишенаменску машину АВАНТ.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 150.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 180.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од десет
(10) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. М2017-14- измена број 1
Страна 178 од 200

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 12 – Резервни делови за ИМТ 539

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 12 – Резервни
делови за ИМТ 539.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 50.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 60.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од два (2)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

– партија број 13 – Резервни делови за PALAZZANI PB 70

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 13 – Резервни
делови за PALAZZANI PB 70.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 200.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 240.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од пет (5)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

– партија број 14 – Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе
аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор)

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 14 – Резервни
делови хидраулике и пнеуматике за потребе аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача
(Ресор).

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 140.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 168.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од два (2)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
– партија број 15 – Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац)   и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12,
14/2015 и 68/2015), а по Позиву за подношење понуде за прибављање добра –
резервних делова број М2017-14/5 од 22.06.2017. године, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 22.06.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале
вредности број М2017-14, према Конкурсној документацији број М2017-14/6 од
22.06.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ______ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем М2017-14/____  од _____ 2017. године, за коју
је утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и која је саставни део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број М2017-14/___ од ____ 2017.
године, сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет Уговора је набавка добра – резервних делова, партија број 15 – Резервни
делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи до 80.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-а износи до 96.000,00 динара.
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Члан 3.
(опционо)

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Подизвођачу _____________________________________ поверава се ____ %
укупне вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_______________________________________________________________________.

Члан 4.
(опционо)

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке,
а у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује
предмет набавке по ценама датим у Понуди број _______ од ______ 2017. године која
је саставни део овог Уговора.

Цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове.
Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.

Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у
року од 45 дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од
стране овлашћеног представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета набавке вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да тражени предмет набавке испоручи у року од два (2)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Купца.

Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет
набавке дужан је да, у року од 24 сата рачунајући од пријема поруџбенице достави
изјаву да није у могућности да изврши испоруку траженог предмета набавке.

Уколико наручилац да прецизне податке о резервном делу а изабрани понуђач
достави неодговарајући део, сматраће се да исти није доставио.

Продавац се обавезује да предмет набавке испоручи на адресу Купца у
Смедереву, Ул. Шалиначка бб.

Члан 7.

Уколико продавац не испоручи тражени део за који су дати прецизни и довољни
подаци,  у року предвиђеном у чл. 6. ст. 2., а при том не да изјаву из чл. 6. ст. 3. овог
уговора (такође у предвиђеном року), да није у могућности да испоручи предмет
набавке, у  обавези је да за сваки дан кашњења до испоруке плати пенале у износу од
10.000,00 динара.
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У случају да изјаву да са кашњењем, пенале је у обавези да плати за сваки дан
кашњења пре подношења изјаве из чл. 6. ст. 3. овог уговора

Продавац ће бити ослобођен ове обавезе у одређеним случајевима који су
наступили услед више силе.

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у  време закључења уговора, који су настали мимо моћи и воље уговорних
страна, чије наступање и дејство стране нису могле  спречити мерама и средствима
која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је
погођена вишом силом.

Гарантни рок
Члан 8.

Продавац је дужан да поштује дати гарантни рок у понуди уколико су за то
испуњени услови.

Гарантни рок се рачуна од дана преузимања предмета набавке од стране
Купца.

Контрола квалитета
Члан 9.

Купац има право на рекламацију квалитета испоручене робе у ком случају има
право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати
продавцу уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево Шалиначка бб или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац у року од једног (1) дана од пријема рекламације не изврши
замену рекламираних добара обавезан је да за сваки дан кашњења плати пенале у
износу од 10.000,00 динара, у року од осам (8) дана од дана пријема задужења

Период важења уговора
Члан 10.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних
страна и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први
стекне.

Раскид уговора
Члан 11.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге
уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог
уговора решаваће Привредни суд у Пожаревцу.
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Завршне одредбе
Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од којих четири (4) припадају
Купцу, а два (2) Продавцу.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним Понуђачем.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

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.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре
Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра
резервних делова, ЈН број М2017-14, партије број ______ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.07.2017. године до 12.50 часова. Отварање понуда je 10.07.2017. године у 13.00
часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом и иста ће по окончању поступка отварања бити
неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и оверен Образац понуде и образац структуре понуђене цене

(поглавље VI одељак 1)
2) Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о испуњавању услова и

поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2)
3) Попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача о испуњавању услова и

поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН (поглавље VI одељак 2) – у случају када се
подноси понуда са подизвођачима

4) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље VI
одељак 3) – није обавезан

5) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI
одељак 4)

6) Доказ о испуњености додатних услова из чл. 76. Закона
- списак испоручених добара (резервних делова) у току 2015. и 2016. године са
листом купаца и износима по годинама (дат је у поглављу VI одељак 5)

7) Попуњен, потписан и оверен Модел уговора (поглавље VII) – за партије за које се
подноси понуда

8) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН - у случају да
се подноси заједничка понуда

9) Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране
Привредне коморе Србије - уколико понуђач жели да оствари право сходно
одредби чл. 86. ЗЈН
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова и поштовању обавеза из
чл.75. ЗЈН...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у петнаест (15) партије:

Р.бр. Назив партије Шифра
у ОРН

1. Резервни делови за ФАП 34330000
2. Резервни делови за MERCEDES 34330000
3. Резервни делови за IVECO 34330000
4. Резервни делови за RIVAL 34330000
5. Резервни делови за MITSUBISHI 34330000
6. Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ 34330000
7. Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА 34330000
8. Резервни делови за путничко возило SKODA 34330000

9. Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ
СОЛИ И РОТАЦИОНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ 34330000

10. Акумулатори 34330000
11. Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ 34330000
12. Резервни делови за ИМТ 539 34330000
13. Резервни делови за PALAZZANI PB 70 34330000

14.
Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе
аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача
(Ресор)

34330000

15. Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140 34330000

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

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: ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: „Измена
понуде за јавну набавку добра – резервних делова, партија број ____, ЈН број М2017-
14 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку добра – резервних делова,
партија број _____, ЈН број М2017-14 - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде за јавну
набавку добра – резервних делова, партија број ______, ЈН број М2017-14 - НЕ
ОТВАРАТИ" или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – резервних делова,
партија број _____, ЈН број М2017-14 - НЕ ОТВАРАТИ".
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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 адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

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 Обрасцу понуде (поглавље VI одељак 1.), 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 (поглавље VI одељак 1. ) 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

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) и 2) ЗЈН и
то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

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
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре, а у складу са Законом о

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС“ број 119/2012 и 68/2015), а на основу фактуре коју испоставља понуђач, а којом је
потврђена испорука добра. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара и гарантног рока
Место испоруке добара је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.
Рок испоруке добара за партије број 1,2,3,4,7 и 10 је један (1) дан од дана

пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца. Рок испоруке добара за партије
број 5,8,9 и 13 не може бити дужи од пет (5) дана од дана пријема поруџбенице
поднете од стране Наручиоца, за партију број 6 не може бити дужи од двадесетједног
(21) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца. Рок испоруке
добара за партију број 11 не може бити дужи од десет (10) дана од дана пријема
поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партије број 12, 14 и 15 не може бити
дужи од два (2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.

Наручилац ће поруџбенице упућивати електронском поштом на имејл понуђача.
Испорука ће се вршити сукцесивно у зависности од потребе Наручиоца.
Гарантни рок за све резервне делове почиње да тече од дана пријема

резервног дела од стране Наручиоца и за партије број 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 и 15
не може бити краћи од шест (6) месеци, а за партију број 10 не може бити краћи од 24
месеци.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4.  Други захтеви
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду

њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком, или електронски, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава. У обрасцу понуде морају бити унете све тражене ставке.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена предмета
набавке без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све зависне трошкове (трошкови испоруке и сл.).
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан

да тај део одвојено искаже у динарима.
Јединичнe цене су фиксне и не могу се мењати током периода важности

уговора.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића 1, Смедерево,
електронске поште на e-mail javnenabavke@zelenilosd.rs или факсом на број 026-4622-
073 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 пре
истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број М2017-
14".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 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 непосредно, електронском поштом на e-
mail javnenabavke@zelenilosd.rs , факсом на број 026-4622-073 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (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 3 (три) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чл. 63. ст. 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.

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 (5) 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. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;




