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од 1 до 3
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
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1/10

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-49/2015-02 од 09.02.2015. године
сачинила је
III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-49/2015-02–П3
за јавну набавку услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила,
обликовану у више посебних истоврсних целина (партија)
од 1 до 3
ПАРТИЈА 3 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ПРОГРАМ ОПЕЛ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈНОП-ОС 2/2015

Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликовану у више посебних
истоврсних целина (партија) од 1 до 3, ПАРТИЈА 1 – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ ОПЕЛ (БРОЈ КД: 404-49/2015-02–П3), и то на
следећи начин:
1) У конкурсној документацији на страни 46/60, у делу 8) Модел оквирног
споразума се допуњује и то тако што се у члану 7. после става 1. Додаје нови
став који гласи:“
„Обавезе Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години
биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.“
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НОВИ МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
8) МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са једним понуђачем.
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА, ОВЕРАВА И ДОСТАВЉА УЗ
ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ОБЛИКОВАНОЈ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА)
ОД 1 ДО 3
ПАРТИЈА 3. РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ПРОГРАМ
ОПЕЛ
Редни број ЈНОП-ОС 2/2015
закључен дана *____________ године
Новом Саду, између:

(*попуњава Наручилац приликом закључења оквирног споразума),

у

1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Добривоје
Антонић, и
2. _____________________________________________________________
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

из ____________________________, ул.___________________________ бр.____,
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту:
Добављач), кога заступа _________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _________,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа _______________________________.
(навести име и презиме)
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На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: __________________ од
_____________ 2015. године који је саставни део овог оквирног споразума споразумне
стране
су
се
сагласиле
да
заједнички
пуномоћник
групе
понуђача
буде__________________________ директор _______________________________
(навести име и презиме)

(навести скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични
број:

840-30640-67
Управа за трезор

Број рачуна и
назив банке:

Телефон:

021/487 40 95

Телефон:

Факс:

021/487 40 87

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Број рачуна:

Основ оквирног споразума:
Број ЈН:

404-49/2015-02

Редни број ЈН:

ЈНОП-ОС 2/2015

Датум објављивања Позива за подношење позива на
Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца

09.02.2015. године

Број и датум одлуке о закључењу оквирног
споразума:

*

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *_______ од * _______ 2015. године
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења оквирног
споразума

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке услуга – редовно
сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване по партијама од 1 до 3, за партију 3 –
редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Опел, бр. ЈН ОП-ОС 2/2015, ради
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период до две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _______________* од
________________*,* попуњава Наручилац пре закључења оквирног споразума
у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца
и
Добављача;
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да је Добављач доставио Понуду бр._____________ од ______________,* која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључење уговора о
јавној набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
Предмет оквирног споразума
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање
појединачних уговора о јавној набавци услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање
возила, обликоване по партијама од 1 до 3, за партију 1 – редовно сервисирање и текуће
доржавање возила програм Опел, бр. ЈН ОП-ОС 2/2015, између Наручиоца и Добављача, у
складу са условима из конкурсне документације број 404-49/2015-02, Понудом Добављача,
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација услуга, дата је у прилогу овог оквирног споразума и
чини његов саставни део.
Подизвођач
Члан 2.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума
_____________________________________________________________________

и

то

(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ___________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини ______% од укупне
вредности оквирног споразума.
Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то
_____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупне вредности оквирног споразума.
Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума
и
_____________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу ___________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______% од
укупне вредности оквирног споразума.
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то

Важење оквирног споразума
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период до две године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање најмање
два појединачна уговора, а по потреби и више.
Цене
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ____________________ динара без
урачунатог ПДВ, односно _____________________ динара са урачунатим ПДВ.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Начин и услови закључивања појединачних уговора
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, наручилац ће упутити позив добављачу за
закључење појединачног уговора о јавној набавци.
Позив се доставља путем поште или путем електронске поште. Уз позив се доставља
текст појединачног уговора.
Добављач је дужан да достави Наручиоцу потписан појединачни уговор у року од осам
дана од дана пријема истог.
Појединачни уговори о јавној набавци се закључују под условима из оквирног
споразума.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног
споразума.
Уколико Добављач не закључи уговор, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за
добро извршење посла.
Члан 6.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења
услуга и гарантног рока.
Начин плаћања и гаранција за извршене услуге
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће извршене услуге из члана 1. овог оквирног споразума
платити према ценама из понуде у року до 30 дана од дана пријема исправно сачињеног
рачуна за извршене услуге и потписаног радног налога.
Обавезе Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
Члан 8.
Уколико добављач врши пружање предметних услуга у сервисним просторијама –
сервису који се налази ван седишта наручиоца, у обавези је да возило сервисира на
следећи начин:
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• преузме возило на адреси аутосервиса наручиоца;
• натовари возило на специјално возило за транспорт возила – шлеп возило;
• одвезе возило у сервис – просторије пружаоца услуга;
• изврши поправку возила и
• врати возило у седиште аутосервиса наручиоца.
Све трошкови транспорта возила од седишта аутосервиса наручиоца до добављача (сервиса)
и назад, до седишта аутосервиса наручиоца сноси добављач (сервисер).
Члан 9.
У случају да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди,
пружање услуга се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца, на понуду
добављача у погледу врсте, обима, квалитета и цене.
Наручилац је у обавези да обавештење у вези сагласности из става 1. овог члана достави
добављачу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Добављач испоставља рачун са радним налогом по извршењу услуге и доставља га на
плаћање, потписан од стране представника Наручиоца (возача) из Одсека за саобраћај и
одржавање возила који је извршио пријем возила и овереном сагласности наручиоца уколико
се извршила замена резервних делова који нису специфицирани у Понуди.
Рок извршења услуга
Члан 10.
Наручилац, преко свог представника, пријаву квара врши писменим путем, а у хитним
случајевима, телефоном.
Добављач се обавезује да ће услуге редовног сервиса возила извршити у року до 48
сати од момента пријема возила у сервис.
Добављач се обавезује да ће услугу текућег одржавања возила извршити најкасније у
року до 5 дана од дана пријема возила у сервис.
У случају већег квара Допбављач је обавезан да обавести представника Наручиоца о
врсти квара и потребном времену за отклањање истог.
Члан 11.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу
појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и добављач, у складу са
овим оквирним споразумом.
Добављач је у обавези да сваку интервенцију упише у књигу одржавања са техничким
описом извршених услуга.
Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане,
представник Наручиоца дужан је да одбије пријем услуга и одмах у писаној форми обавести
Добављача, а у хитним случајевима, усмено, и захтева поновно извршење услуга.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, Наручилац је
дужан да о том недостатку без одлагања обавести Добављача и може захтевати поновно
извршење услуга, најкасније наредног дана од дана пријема рекламације.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга понуђач је
дужан да отклони исте у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији,
односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим.
Ако Наручилац не добије испуњење уоченог недостатка у предвиђеном року има право
да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.

7/10

Гарантни рок
Члан 12.
Добављач гарантује за квалитет извршених услуга и уграђене резервне делове
гарантним роком од ________________ годину/месеци, рачунајући од дана извршења услуге,
односно од дана уградње резервног дела.
Уколико је због неисправног функционисања замењених делова извршена поновна
замена делова или њихова битна оправка, гарантни рок почиње да тече поново од поновне
замене делова,односно од враћања оправљеног дела.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 13.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу
серије
*____________ (*уписује Наручилац приликом закључења оквирног споразума) са меничним овлашћењем
на износ од 10% од укупне вредности оквирног споразума и у динарима без пдв, са роком
важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације оквирног споразума.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, доставља и картон
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог
члана.
Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да добављач не
извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство
обезбеђења уз појединачни уговор који наручилац закључи по основу овог оквирног
споразум.
У случају да Добављач једнострано раскине оквирни споразум, Наручилац има право
да реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне
набавке услуга од другог понуђача – Добављача.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до
испуњења обавеза Добављача из овог оквирног споразума, након чега се враћају истом.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализоване
депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости
извршио своје обавезе преузете овим оквирним споразумом.
Члан 14.
Добављач
предаје
Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла,
безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко соло меницу
серије
*____________ (*уписује Наручилац приликом закључења оквирног споразума) са меничним овлашћењем
на износ од 10% од укупне вредности појединачног уговора и у динарима без пдв, са роком
важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације појединачног уговора.
Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, доставља и картон
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог
члана.
Потписом овог појединачног уговора Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко, соло меницу у случају да не извршава
обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.
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У случају да Добављач једнострано раскине појединачни уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадне
набавке услуга од другог понуђача – Добављача.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до
испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализоване
депоновану бланко соло меницу у року од 14 дана од дана када је Добављач у целости
извршио своје обавезе преузете појединачним уговором.
Члан 15.
Стране у споразуму су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 16.
Оквирни споразум је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________
Добривоје Антонић

м.п.

ЗА ДОБАВЉАЧА
___________________
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и
допунама.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Весна Марић, члан
Милена Јаснић, члан
Жељко Чанак, члан
Петар Јеремић, члан
Ивана Секуловић, члан
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