На основу члана 55. став 1. тачка 2, чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Булевар Михајла Пупина 2
Нови Београд
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга
Услуга сервисирања и одржавања возила марке Mazda 3 са уградњом оригиналних
резервних делова сертификованих од стране произвођача возила
(јавна набавка број 11/2015)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство омладине и спорта,
Булевар Михајла Пупина 2, Београд; интернет адреса: www.mos.gov.rs;
2. Врста наручиоца: орган државне управе;
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
ради закључења уговора о јавној набавци;
4. Врста предмета јавне набавке: услуге – 50110000-9 – Услуге поправки и одржавања
моторних возила и припадајуће опреме;
5. Критеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда
буду имале исту најнижу цену, као најповољнија понуда ће се изабрати понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуда буду
имали и исти рок важења понуда, најповољнија понуда изабраће се на основу жреба;
6. Опис предмета јавне набавке: Услуга сервисирања и одржавања возила марке Mazda 3
са уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача
возила. Услуга обухвата и:


Транспорт – шлеповање неисправног возила на територији РС: Понуђач је дужан да
обезбеди транспорт – шлеповање неисправног возила на територији Републике
Србије. У случају квара на возилу, понуђач је дужан да одмах по пријему позива
наручиоца (телефонским путем) транспортује неисправно возило у сервис
понуђача. Уколико понуђач није у могућности да изврши услугу по захтеву
наручиоца, наручилац ће обезбедити о трошку понуђача транспорт неисправног
возила;



Друге услуге: Уколико је на возилу потребно извршити одређену услугу која се не
налази у опису услуга које врши понуђач, извршење те услуге понуђач може
поверити другом правном или физичком лицу уз сагласност наручиоца;



Резервни делови и ценовник резервних делова и потрошног материјала: Цена
резервних делова и потрошног материјала пада на терет Наручиоца. Понуђач је
дужан да уграђује оригиналне резервне делове, сертификоване од стране
произвођача возила. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан




да у року од 7 дана, од дана закључења уговора преда Наручиоцу важећи Ценовник
резервних делова и потрошног материјала у електронској форми. Уколико је
потребно уградити резервни део који није достављен у ценовнику резервних
делова, понуђач је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести
Наручиоца, и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела, као и да по
достављању фактуре приложи додатни извод из Ценовника резервних делова;
Гарантни рок – 12 месеци од дана пружене услуге, без обзира на број пређених
километара;
Рок извршења услуге: Давалац услуге је дужан да истог дана по преузимању возила
изврши дијагностику квара, а да поправку изврши у што краћем року;

7. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети лично
уз овлашћење без накнаде у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар
Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија број 15 од 12.00 до 15.00 часова или на
Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.mos.gov.rs;
8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. на адресу: Министарство
омладине и спорта, Палата Србија, источно крило, Булевар Михајла Пупина 2, Београд,
– Писарница, са назнаком: „ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГА
СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ MAZDA 3 СА УГРАДЊОМ
ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ
ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 11/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На
полеђини
коверте
навести
назив
и
адресу
понуђача.
Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да
понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора
да важи минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.12.2015. године у 09,30 часова;
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
14.12.2015. године у 10,00 часова, у просторијама Министарства омладине и
спорта, Палата Србија, источно крило, Булевар Михајла Пупина 2, Београд,
канцеларија број 12;
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати
Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача;
11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана
отварања понуда;
12. Контакт: aleksandra.lazarevic@mos.gov.rs.

