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_______________________________________
Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-258/2017-7
Датум: 27.11.2017.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
Број јавне набавке: 112/2017

Београд
новембар 2017. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-258/17-1 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр. 404-258/17-2, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број
282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну
конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку:

КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
Број јавне набавке: 112/2017

Поглавље III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА,ГАРАНТНИ ПЕРИОД, РОК И
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости тако да сада гласи:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА,
ГАРАНТНИ ПЕРИОД, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА ДОБАРА И ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Путничко комби возило – 8+1 седиште, 3 комада
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
А. Мотор
Р.
бр.
1
Врста погонског горива
2
Радна запремина мотора, ccm
3
Снага мотора, kW
4
Емисиони стандард

Спецификација
Дизел
до 1.600
min 85
Euro 6

Б. Трансмисија
Р.
Спецификација
бр.
1
Погон
Предњи
2
Тип мењача, број степени преноса
Мануелни, 6 брзина
В. Каросерија
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Спецификација

Тип возила
Број врата
Број седишта у кабини
Запремина пртљажника, до висине крова, литара
Боја каросерије
Дужина возила, mm
Ширина возила, mm
Висина возила, mm
Међуосовинско растојање, mm
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Путничко
4
8+1
min 1.200
Бела
5.000 – 5.400
max 2.290 са ретровизорима
1.900 – 2.000
3.200 – 3.500
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Г. Опрема
Р.
Захтевана опрема возила
бр.
1
Клима уређај, напред и позади
2
AIRBAG за возач и сувозача, минимум
3
Додатно управљано грејање позади
4
ESP/ABS
5
Серво управљач подесив по висини и дубини
6
Централно закључавање са даљинском командом
7
Спољни ретровизори електроподесиви по висини и са грејачима
8
Двокрилна застакљена врата позади са отварањем 180°
9
Резервни точак стандардних димензија
10 Радио апарат МР3, са AUX/USB и Bluetooth прикључком
11 Систем за помоћ на кретању на узбрдици
12 Спољни ретровизори електроподесиви по висини и са грејачима
13 Двокрилна застакљена врата позади са отварањем 180°
Д. Додатни захтеви
min 2 године без ограничења
километраже
Боја и каросерија
min 3 године
Корозија
min 12 година
min 20.000km или 1 године
Мотор
Гаранција произвођача
Сервисни интервал

Путничко комби бус возило – 18+2+1 седиште, 1 комад
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
А. Мотор
Р.
бр.
1
Врста погонског горива
2
Радна запремина мотора, ccm
3
Снага мотора, kW
4
Емисиони стандард

Спецификација
Дизел
до 3.000
min 109
Euro 6

Б. Трансмисија
Р.
Спецификација
бр.
1
Погон
Предњи
2
Тип мењача, број степени преноса
Мануелни, 6 брзина
В. Каросерија
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Спецификација

Тип возила
Број врата
Број седишта у кабини
Боја каросерије
Дужина возила, mm
Ширина возила, mm
Висина возила, mm
Међуосовинско растојање, mm
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Путничко
4
18+2+1
Бела
6.200 – 7.300
max 2.480
2.502 – 2.950
4.100 – 4.340
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Г. Опрема
Р.
Захтевана опрема возила
бр.
1
Клима уређај, напред и позади
2
AIRBAG за возач и сувозача, минимум
3
Додатно управљано грејање напред и позади
4
ESP/ABS/АSR
3
Серво управљач подесив по висини и дубини
4
Задњи паркинг сензори
5
Систем за упозорење напуштања возне траке
6
Двокрилна застакљена врата позади са отварањем 180°
7
Резервни точак стандардних димензија
8
Радио апарат МР3, са AUX/USB и Bluetooth прикључком
9
Систем за помоћ на кретању на узбрдици
10 Предња светла за маглу
11
12

Дигитални тахограф
Темпомат

Д. Додатни захтеви
min 2 године
километраже
Боја и каросерија
min 3 године
Корозија
min 6 година
min 40.000km или 1 године
Мотор
Гаранција произвођача
Сервисни интервал

без

ограничења

2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Добављач је у обавези да обезбеди испоруку целокупне уговорене количине возила
франко пословне просторије Наручиоца у Београду улица Љубе Чупе број 5, у року из своје
понуде који не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора о јавној набавци, за
путничка комби возило – 8+1 седиште, нити дужи од 150 дана од дана закључења уговора о
јавној набавци, за путничко комби бус возило – 18+2+1 седиште.

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин на који
понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља
Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Комби возила за превоз
запослених, ЈН бр. 112/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до петка 08. децембра 2017. године до 09,30 часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. Отварање
понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 08. децембра 2017. године до 10,00 часова
у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у сали на првом
спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање
понуђача у поступку отварања понуда.“
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. Начин и услови
плаћања, рок за извршење и рок важења понуде, мења се подтачка 9.2. Захтев у погледу испоруке
добара. тако да сада гласи:
„Добављач је у обавези да обезбеди испоруку целокупне уговорене количине возила франко
пословне просторије Наручиоца у Београду улица Љубе Чупе број 5, у року из своје понуде који
не може бити дужи од 120 дана од дана закључења уговора о јавној набавци, за путничка комби
возила (8+1 седиште), нити дужи од 150 дана од дана закључења уговора о јавној набавци, за
путничко комби бус возило (18+2+1 седиште).

1.

2.

2
Путничко
комби возило
(8+1 седиште)
Путничко
комби бус
возило
(18+2+1
седиште)

Количина

1

Опис

Назив
Понуђено
произвођача
возило (назив,
и земља
технички опис)
порекла
3
4

Јединица
мере

Редни
број

У поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се у целости тачка 5) тако да сада гласи:
Јединична
цена
(без ПДВ-а)

5

6

7

Укупна вредност
(без ПДВ-а)
8

ком. 3

ком. 1

Укупна вредност понуде (1+2):
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Понуђени гарантни период за путничка комби
возила – 8+1 седиште,
1. за мотор (не краћи од 2 године – без
ограничења километраже)
2. за боју и каросерију (не краћи од 3 године
3. на корозију (не краћи од 12 година)

1.

Понуђени гарантни период за путничко комби
бус возило – 18+2+1 седиште,
1. за мотор (не краћи од 2 године – без
ограничења километраже)
2. за боју и каросерију (не краћи од 3 године
3. на корозију (не краћи од 6 година)

1.

2.
3.

2.
3.

Рок испоруке за путничка комби возила – 8+1
седиште (не дужи од 120 дана од дана
закључења уговора)
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Рок испоруке за путничко комби бус возило –
18+2+1 седиште (не дужи од 150 дана од дана
закључења уговора)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2017.г.
М.П.

Поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи:

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282,
матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК БАНКЕ“ Београд,
телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у
даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________,
_______________,
Улица
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________ (у даљем
тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________
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Члан 1.
Уговорне стране констатују:


да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара –
Комби возила за превоз запослених, спровео отворени поступак јавне набавке услуга;



да је Добављач дана ____________2017. године, доставио понуду број _________________, која
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача и
одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2017. године, изабрао
Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
Члан 2.

Предмет уговора је испорука комби возила за превоз запослених, по спецификацији и са
техничким карактеристикама наведеним у Поглављу III Адендума бр. 2 конкурсне документације.
Члан 3.

1.

2.

2
Путничко
комби возило
(8+1 седиште)
Путничко
комби бус
возило
(18+2+1
седиште)

Количина

1

Опис

Назив
Понуђено
произвођача
возило (назив,
и земља
технички опис)
порекла
3
4

Јединица
мере

Редни
број

Вредност уговорених добара из члана 2. Овог Уговора по јединичним ценама из прихваћене
понуде износи:
Јединична
цена
(без ПДВ-а)

5

6

7

Укупна
вредност
(без ПДВ-а)
8

ком. 3

ком. 1

Укупна вредност понуде (1+2):
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:
Уговорена цена је фиксна.
Члан 4.
Добављач се обавезује да испоручи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра коју је Добављач испоручио Наручиоцу, имају недостатке у
квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 10 дана од дана сачињавања записника
о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, који има уговорене или боље
карактеристике.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи целокупну количину уговорених возила, франко пословне
просторије Наручиоца у Београду улица Љубе Чупе број 5, и то путничка комби возила (8+1
седиште) у року од _______ дана од дана закључења уговора о јавној набавци, а путничко комби бус
возило (18+2+1 седиште) у року од _______ дана од дана закључења уговора о јавној набавци.
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Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице Наручиоца у
месту испоруке изврши квалитативни и квантитативни пријем добара, што се потврђује записником –
отпремницом, који потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Добављача.
Члан 6.
Записник – отпремница из чл. 5. ст. 2. овог уговора и достављена фактура Наручиоцу
представља основ за плаћање уговорене цене.
Наручилац се обавезује да Добављачу у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи
од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012) рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за испоручена возила, плати износ уговорене цене и то на рачун Добављача бр.
_______________________________ код __________________________________ банке.
Члан 7.
Ако Добављач касни са испоруком више од 3 дана, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену
казну од 1% вредности неиспорученог добра за сваки дан закашњења, а уколико укупна казна у току
извршења уговора пређе износ од 10% од укупне вредности уговора, Наручилац може једнострано
раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују, ако је закашњење у испоруци проузроковано
неблаговременим преузимањем добара од стране Наручиоца и у случају немогућности испуњења
Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорени гарантни периоди за путничка комби возила (8+1 седиште): мотор _______ година (без
ограничења километраже), боја и каросерија _______ година и корозија _______ година, док су
гарантни периоди за путничко комби бус возило (18+2+1 седиште): мотор _______ година (без
ограничења километраже), боја и каросерија _______ година и корозија _______ година.
Гарантни периоди рачунају се од дана допремања возила у магацин купца.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 10.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака за
Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора:

ДОБАВЉАЧ
Директор:

Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.
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Поглавље VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, мења се у целости тако да сада гласи:

1

2

3

4

5

6

7

Ред.
број

Назив возила

Модел и земља
порекла

Произвођачка
цена / цена
набавке

Зависни
трошкови увоза

Трошкови
транспорта и
осигурања

Остали
трошкови

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1.

Путничко комби возило
(8+1 седиште)

2.

Путничко комби бус возило
(18+2+1 седиште)

НАПОМЕНА: Подаци под 4, 5, 6 и 7 се исказују процентуално.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2017.г.
М.П.
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