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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
Услуге сервиса и поправке возила и механизације обухвата следећи оквирни опис послова 
(услуге): 
 
       1. Компјутерска дијагностика  
        2. Услуге на хидрауличној инсталацији  
        3. Услуге на пнеуматској инсталацији 
        4. Услуге на инсталацији климатизације возила 
        5. Услуге на кинематским склоповима шасије  
        6. Услуге на кочионом систему 
        7. Услуге на управљачком систему 
        8. Услуге на електро инсталацији 
        9. Услуге на инсталацији електронике 
      10. Генерална ревизија мотора 
      11. Генерална ревизија мењача 
      12. Лимарске услуге  
      13. Браварске услуге 
      14. Фарбарске услуге и  
      15. Друге сродне услуге,  
 
које су таксативно дефинисане по типовима возила, механизације и радних машина у Обрасцу 
структуре цене (поглавље број VIII) и које су интегрални део техничке спецификације и конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 
Рок за одзив и пријем возила: Максимално 24 (двадесетчетири) сата од пријема сваког 
појединачног захтева наручиоца. 
Рок за дефектажу: максимално 2 (два) радна дана од дана пријема возила. 
Начин и рок извршења услуге: Извршилац ће услуге извршавати сукцесивно, у складу са 
потребама наручиоца у року од максимално 10 (десет) радних дана од дана извршене дефектаже. 
У наведни рок је укључен и транспорт возила или радне машине до места извршења услуге као и 
примопредаја возила. За ванредно сервисирање рок се дефинише у складу са обимом поправке и 
не може бити дужи од 45 радних дана.  
Напомена: Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем услуга које 
нису предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од наручиоца затражи 
сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након добијања сагласности. Поменута 
услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге без ПДВ-а за сродне услуге у 
обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова не може бити већа од тржишне цене у 
моменту извршења услуге. Цене услуга које нису предвиђене техничком спецификацијом улазе у 
укупну вредност уговора. 
Место извршења услуге: Предметна услуга се врши код извршиоца услуге. Уколико возило није у 
возном стању на захтев наручиоца понуђач је дужан да обезбеди транспорт 
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наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености 
тражених услова. 
 
9. 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) до 
6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
 заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис 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. 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. 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан 
је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12). Плаћање услуга које су предмет набавке вршиће се 
на основу Записника о извршеној услузи потписаног и овереног од стране овлашћених 
представника Извршиоца услуге и Наручиоца и примљене исправне фактуре. Понуђачу је 
дозвољено да захтева аванс, а наручилац може одобрити аванс уколико процени да је то 
оправдано. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. Плаћање 
услуга које су предмет набавке вршиће се на основу примљене исправне фактуре, а у законском 
року не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре (уз прилог Записника о извршеној 
услузи потписаног и овереног од стране овлашћених представника Извршиоца услуге и 
Наручиоца).  

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, транспорт моторног возила или машине до места 
уградње добара, испорука итд. 
10.2. Захтев у погледу рока за одзив и пријем возила: Максимално 24 (двадесетчетири) сата од 
пријема сваког појединачног захтева наручиоца. 
10.3. Захтев у погледу рок за дефектажу: максимално 2 (два) радна дана од дана пријема 
возила. 
10.4. Захтев у погледу гарантног рока: Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе 
гарантни период на извршену услугу не може бити краћи од 6 (шест) месеци од дана потписивања 
Записника о извршеној услузи, а за уграђене делове не краћа од пренете гаранције произвођача.  
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Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цене су фиксне до окончања уговора и 
обухватају све трошкове. 
Наручилац задржава право одступања од количина наведених у техничкој спецификацији 
и обрасцу структуре цена, а у складу са својим потребама, у оквиру уговорене вредности 
без ПДВ. 

 
НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 4. 
Извршилац услуге ће услуге вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. 
Рок за одзив и пријем возила је максимално 24 сата од пријема сваког појединачног 
захтева Наручиоца. 
Извршилац се обавезује да у ванредним (хитним) случајевима изађе на терен по позиву 
Наручиоца у року од 60 минута од позива. 
 
Рок за дефектажу  износи___ радна дана од дана пријема возила. 
Извршилац услуге је дужан да предметне услуге изврши у року од ______ радних дана од 
дана извршене дефектаже. У наведни рок је укључен и транспорт возила или радне 
машине до места извршења услуге као и примопредаја возила. За ванредно сервисирање 
рок се дефинише у складу са обимом поправке и не може бити дужи од 45 радних дана. 
 
Уколико се на основу извршене дефектаже, укаже потреба за извршењем услуга које нису 
предвиђене техничком спецификацијом, извршилац услуге је дужан да од наручиоца 
затражи сагласност за извршење предметне услуге, и исту изврши након добијања 
сагласности. Поменута услуга ће бити фактурисана по већ датој јединичној цени услуге 
без ПДВ-а за сродне услуге у обрасцу структуре цене – колона 7, а цена уграђених делова 
не може бити већа од тржишне цене у моменту извршења услуге. Цене услуга које нису 
предвиђене техничком спецификацијом улазе у укупну вредност уговора. 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 5. 

Предметна услуга се врши код извршиоца услуге. Уколико возило није у возном стању на 
захтев наручиоца извршилац је дужан да обезбеди транспорт моторног возила или 
машине до места извршења услуге. У случају да се локација на којој ће се вршити услуга 
налази на удаљености већој од 5 км од седишта наручиоца (Цара Лазара бр.3/1 
Обреновац), трошкове транспотра сноси извршилац услуге и у обавези је да о свом 
трошку: 

 Преузме возило на адреси добијеној од наручиоца; 
 Обезбеди транспорт возила до места извршења услуге; 
 Одвезе возило у сервис; 
 Поправљено возило врати у седиште наручиоца. 
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