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Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Одељење за буџет и финансије 
Одсек за послове јавних набавки 
Булевар Михаила Пупина 167 
Број: VII-404-1/2013-86 
Дана: 16.12.2013. године 
БЕОГРАД 

 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1.  
Наручилац јавне набавке је:  
 

Градска општина Нови Београд 11070 Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 167    

2.  Интернет страница наручиоца  www.novibeograd.rs 

3.  Врста наручиоца Корисник буџетских средстава 

4.  Врста поступка:  

У овим предмету јавне набавке спроводи се поступак 
јавне набавке мале вредности, покренут Одлуком број 
VII-404-1/2013-86 од 21.10.2013. године - у којем ће 
наручилац најповољнијем понуђачу издати 
наруџбеницу, на основу члана 39. ст. 6 Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12) 

5.  Предмет јавне набавке је 
Услуга замене компресора и кондензатора климе и 
пуњење климе у возилу OPEL Astra 

6.  
Назив и ознака из општег речника 
набавке је: 

услуге поправки и одржавања моторних возила и 
припадајуће опреме  

7.  Ознака из Општег речника набавки: 
50110000 

8.  
Критеријум  који Наручилац  примењује у 
премету јавне набавке је 

Најнижа понуђена цена 

9. 
Ситуација када постоје две или више 
понуда са  истом понуђеном ценом                                                                                                                       

Уколико постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом, наручилац ће издати наруџбеницу 
понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге.  
Уколико постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом и истим понуђеним роком  
извршења услуге, наручилац ће издати наруџбеницу 
понуђачу који је први доставио своју понуду. 

10. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се преузима са Портала 
јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs , a иста се 
истовремено објављује и на интернет страници    
Наручиоца односно интернет адреси 
www.novibeograd.rs  

11. Начин подношења понуде и рок 

Понуда се подноси у затвореној коверти, затворена на 
начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
коверти обавезно написати “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ СЕРВИСА КЛИМА 
УРЕЂАЈА У ВОЗИЛУ ОПЕЛ АСТРА“ за потребе 
Градске општине Нови Београд, број набавке VII-404-
1/2013-86“. На полеђини коверте написати назив 
понуђача, адресу, телефон и име особе за контакт. 
Понуде се подносе на адресу: Градска општина Нови 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.novibeograd.rs/


 2 

Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, 11070 
Нови Београд, шалтер 4 или путем поште.  

12. Рок за доставу понуде 

 
8 (осам) дана почев од дана када је Позив за доставу 
понуде објављен на  Порталу јавних набавки, односно 
од дана слања позива за подношење понуде. 
Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 
16.12.2013. године па се понуде достављају до 
24.12.2013. године до 10,00 часаова. 
Без обзира на начин доставе понуде, мора се 
обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног 
датума и часа. 

13. Место и време отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 
24.12.2013. године у 10,30 часова у згради ГО Нови 
Београд улица Булевар Михаила Пупина број 167 у 
канцеларији 87, II спрат. 
Представници понуђача који присуствују отварању 
понуда могу активно учествовати ако лицу запосленом 
на пословима јавних набавки предају овлашћење у 
писаној форми за учешће у поступку отварања понуда 
(која морају имати број, датум и бити оверена). 

14. 
Рок за доношење Одлуке о додели 
уговора 

Одлука о додели наруџбенице биће донета у року до 
10 дана од дана отварања понуда. 

15. 
Садржај понуде:  
 

Понуда треба да садржи обрасце 2,3,5,6 и 7  
попуњене, потписане од стране одговорног лица и 
оверене печатом. 

16. Лице за контакт 

Одсек за послове јавних набавки 
Маријана Аџић 
Тел. 011/3106-881 
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs  
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Образац број 1. 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
 
 
 

Услуга подразумева уградњу новог кондензатор и компресора климе. 
Услуга сервисирања подразумева монтажу и демонтажу делова, прање 
инсталације и пуњење система. 

 
Возило је следећих карактеристика: 
 

1. Путнички аутомобил OPEL ASTRA CLASSIC 5DR Z14XEP 
2. Регистарски број BG478NB 
3. Година производње 2009 
4. Запремина мотора 1364 ццм 
5. Снага мотора 66KW 
6. Број шасије WOLOTGF489G091696 
7. Број мотора Z14XEP-19SS2800 

 
 

Минимални гарантни рок на пружену услугу мора бити годину дана. 
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Образац број 2. 

 
 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УСЛУГЕ 
Сервис клима уређаја 

 

 

Бр. 

Назив добра/услуге 
број 

комада 

јединична цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

јединична цена са 
ПДВ 

 

  1 Кондензатор климе 
1 

  

  2 
Компресор климе 

1 
  

  3 Услуга сервиса паушал   

 

 Укупна цена за услуге без ПДВ   
 

ПДВ  
 

Укупна цена за услуге са ПДВ   

 

 

 

 
Датум _____________                         М.П.    _________________________________ 
                                                                            (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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Образац број 3.            
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

ПОНУДА ПОНУЂАЧА 
 

    ____________________________________________________________________________________ 
(пун назив и адреса Понуђача) 

 
Матични број ___________________________________   ПИБ__________________________________ 
 
Текући рачун____________________________, код банке ______________________________________ 
 
Законски заступник _____________________________________________________ 
 
Телефон__________________ особа за контакт ______________________________________ 
 
У предмету јавне набавке мале вредности услуге замене компресора и кондензатора климе и пуњење 
климе у возилу OPEL Astra, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167. 

Дана _________ 2013.године,  дајем  понуду  број _________________ како следи: 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем    

     (број подизвођача ________) 

ц) заједничка понуда  
     (број учесника у заједничкој  
     понуди ________) 

Збирна укупна цена за услуге без ПДВ 

 
 
 
______________________________ 

Збирна укупна цена за услуге са ПДВ 

______________________________ 
Рок извршења услуге. 
Рок испоруке добара и извршења услуге се изражава бројем дана 
почев од дана када се изабраном понуђачу достави Наруџбеница, 
па до момента извршења услуге. 
Рок извршења не може бити краћи од пет дана. ______________________________ 
Гарантни рок на уграђене делове и пружену услугу 
(Не може бити краћи од годину дана) 

______________________________ 

Начин и услови плаћања 

 
 
45 дана од дана када је 
испостављена фактура и услуга 
извршена без рекламације 

Место извршења   Сервис понуђача 
Важење понуде 
(не сме бити краће од 30 дана) 

 
 
______________________________ 

 
 
Датум _____________                         М.П.           ____________________________ 
                                                                               (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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Образац број 4. 
 
 

УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
       На основу чланова 75,76. и 77. Закона о јавним набавкама и Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова,  заинтересовани понуђач је у обавези да 
испуњава следеће  услове:  
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући 

регистар (доказује се Изводом из регистра надлежног органа) 
2. Да понуђач 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 (доказује се на основу 
извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе, Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе). 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношења понуда ( доказује се 
потврдом Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврде Агенције за Привредне регистре да код 
овог органа није регистровано да му је као привредном друштву/субјекту 
изречена мера забране обављања делатности). 

4. 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 ( доказује се уверењем Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода ). 

5. Да се у раду придржава обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

6. Докази из тачака 2. 3. и  4. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда, а поред тога доказ из тачке 3. мора бити издат после 
објављивања/слања позива за подношење понуда. 

7. Изјава о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама 
(Образац број. 7), попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, 
адекватно замењује документацију потребну као доказ о испуњености горе 
наведених тачака од 1 до 5.  

8. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности које је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом-исту/копују приложити уз понуду. 

 
Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст.1. Закона о јавним набавкама, да 
може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати да 
достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. 
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Образац број 5. 
 
 

И З Ј А В А 
О  ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

На основу члана 77. ст. 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12), у предмету јавне набавке мале вредности услуге замене компресора и 
кондензатора климе и пуњење климе у возилу OPEL Astra, за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-86 од 
21.10.2013. године, дајем изјаву под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, да: 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ  понуђача) 
 
 
 испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.   
 

 

 
У ......................................................  
 
дана ...........................  2013. 
 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                                        ( М.П. )                ____________________________ 
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  Образац број 6. 
 
 
 

И З Ј А В А  
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 У предмету јавне набавке мале вредности услуге замене компресора и 
кондензатора климе и пуњење климе у возилу OPEL Astra, за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-86 од 
21.10.2013. године, понуђач  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ  понуђача) 
 
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао 
обавезе које прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне средине. 
 
 
 
У ......................................................  
 
дана ...........................  2013 
 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                              ( М.П. )                        _____________________________ 
        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

  Образац број 7. 

 

 
 

 

ИЗЈАВА   О   НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 
 У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12), а у 
вези са јавном набавком мале вредности услуге замене компресора и 
кондензатора климе и пуњење климе у возилу OPEL Astra, за потребе Градске 
општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-86 од 
21.10.2013. године,  
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу:  
 
 

И З Ј А В У 
 
  
 Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
У ......................................................  
 
дана ...........................  2013 
 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                                              ( М.П. )                         _____________________________ 
       

 
 
 
 
 
 


