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На основу члана 39. 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404330/2018-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-330/2018-3, 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 добара у отвореном поступку:

НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ОПЕРАТИВНОГ ЛИЗИНГА
Број јавне набавке: 107/2018
Поглавље III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA),
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у
целости тако да сада гласи:
Предмет јавне набавке је набавка 70 нових путничких возила (произведених у
току 2018. или 2019. године) путем оперативног лизинга на период од 36 месеци од дана
преузимања возила.
Понуђач је у обавези да испоруку целокупне уговорене количине возила изврши по
позиву од стране Наручиоца франко пословне просторије Наручиоца у Београду улица
Љубе Чупе бр. 5 и то у року из своје понуде који не може бити дужи од 90 календарских
дана од дана закључења уговора.
Процењена годишња пређена километража по возилу износи до 40.000km.
Прекорачење километраже у периоду коришћења, понуђач ће посебно фактурисати
Наручиоцу, а по условима и процедури приликом враћања возила.
Понуђач је дужан да уз понуду достави каталоге за понуђене аутомобиле, као и
техничку документацију за понуђено возило којом доказује да испуњава захтеве наручиоца,
у погледу техничких карактеристика.
Одржавање и сервисирање возила која су предмет закупа вршиће се у овлашћеним
сервисима произвођача понуђене марке возила и падају на терет Понуђача. Понуђач је
дужан да у понуди на свом меморандуму достави списак овлашћених сервиса, који је
саставни део уговора.
Уколико понуђач не може да отклони неисправност на возилу у року дужем од 30
дана, Понуђач је у обавези да након тог рока обезбеди ново возило, истих карактеристика,
као из обрасца спецификације.
Начин експлоатисања возила, обавезе Наручиоца током коришћења као и услови и
начин враћања возила након истека рока важности уговора дефинише понуђач, кроз
процедуру коју је дужан да достави у понуди и која је саставни део уговора.
Наручилац је одговоран за штету која проистекне из коришћења моторног возила
супротно одредбама закона и подзаконских аката или супротно намени моторног возила.
Сви прекршаји који проистекну из употребе моторног возила за време трајања
уговора падају на терет Наручиоца.
У случају приспећа прекршаја, понуђач ће без одлагања обавестити Наручиоца.
Наручилац је дужан да подмири све обавезе настале по основу прекршаја.

Спецификација са структуром понуђене цене
Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца спецификација са структуром
понуђене цене.
У цену месечног закупа потребно је урачунати следеће:
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Преузимање новог регистрованог возила из спецификације, са зеленим
картоном осигураног каско полисом без учешћа у штети и без ограничења у
броју штетних догађаја (саобраћајних незгода).
Издавање међународног овлашћења за управљање туђим моторним возилом
на захтев Наручиоца
Возило мора садржати потребну опрему прописану Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правилником о подели моторних и прикључних
возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
Поседовање резервног точка, опреме за управљање у зимским условима
(зимски пнеуматици, ланци односно други прописани елементи за повећање
тракције и обезбеђивање њиховог складиштења).
„Call centar“ 24 часа у периоду закупа ради шлеповања до сервиса односно
поправке возила
У случају саобраћајне незгоде односно штетног догађаја управљање
целокупним процесом.

Техничке карактеристике возила
Година производње

2018. или 2019. година

Радна запремина мотора

max 1600 cm³

Врста погонског горива

дизел

Снага мотора

min 80-100 kW

Тип мењача /број брзина

мануелни, min 5 брзина

Број седишта

5

Облик каросерије

лимузина

Каросерија - метални
делови

галванизована

Дужина возила

од 4650 до 4700mm

Број врата

4/5

Кочиони систем

диск кочнице

Уписати техниче
карактеристике
понуђеног возила

Опрема
Уређај за управљање

серво

Систем против блокаде
точкова

ABS

Систем против
проклизавања
точкова

ASR

Клима уређај

да,

Аудио апарат

мин. радио CD плејер ili USB
прикључком
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Ваздушни јастук

мин. возач, сувозач, предњи
бочни, бочне ваздушне
завесе

Прозори

мин. електроподизачи стакла на
вратима возача и
сувозача

Спољашњи ретровизори

Електро-подесиви и грејани

Брава

мин. централна брава са
даљинским
закључавањем/откључав
ањем

Седишта

мин. подесиво седиште по висини
за возача

Стакла

тонирана

Боја

Металик сива

1

2

3

Ред.
број

Опис

1

Путничко
возило до
1600 cm³

Марка и
модел возила

4

5

6

7

Ком.

Јединична
цена
месечног
закупа

Укупна цена
месечног
закупа без
ПДВ-а

Укупна цена
закупа без ПДВ-а
за 36 месеци

70

Напомена: Вредност закупа исказана у пољу „УКУПНА ЦЕНА ЗАКУПА БЕЗ ПДВ-а ЗА 36
МЕСЕЦИ“ се уноси у Поглавље VI – Образац понуде, као „Укупна цена без ПДВ-а“.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2019.г.

М.П.
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