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Број: 3672 

Датум: 27.05.204. 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Предмет: Измене Конкурсне документације број 2934 од 30.04.2014. године за јавну набавку Д 32 „Путничко 

возило“ 

 

 

 

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку Д 32, „Путничко возило“, тако што се у делу 8.2., 

„Захтеви у погледу гарантног рока“, на страни 10. мења први став и уместо: 

„Минимално захтевани гарантни рок је 100.000 пређених километара за мотор и мењач“, ставља: 

„Минимално захтевани гарантни рок је 100.000 пређених километара или 3 године за мотор и мењач“ 

 

 

Такође, мењју се и Образац структуре цене и Прилог бр. 1., новим који се налазе у прилогу овог документа. 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

 

Образац структуре цене – Д 32, „Путничко возило“ 

 

Табела 1. 

Рб. Опис Износ у ЕУР-има 

1. Јединична вредност једног возила без ПДВ-а  

2. Износ ПДВ-а  

3. Јединична вредност једног возила са ПДВ-ом  

 

Табела 2. 

Рб. Опис Износ у ЕУР-има 

1. Трошкови обраде (за једно возило)  

2. Трошкови регистрације у АПР-у (за једно возило)  

3. Трошкови кредитног бироа (за једно возило)  

4. 

Остали трошкови 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

5. Укупно (1+2+3+4) (за једно возило)  

6. Прва рата (за једно возило) са ПДВ-ом  

7. ПДВ на камату (за једно возило)  

8. Остале рате (59 рата) са ПДВ-ом (за једно возило)  

9. Укупна вредност једног возила са ПДВ-ом  

10. Укупна вредност за 4 (четири) возила са ПДВ-ом  
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача: 
 

Број понуде: 
 

Датум понуде: 
 

 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 

добара 

 

Набавка возила се врши путем финансијског лизинга, без учешћа, са периодом отплате од 60 месеци. 

 

Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о 

подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и 

Законом о безбедности саобраћаја. 

 

• Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново возило“ подразумева 

се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим 

деловима и које се након испоруке први пут региструје. 

• За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и 

стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац путничког 

возила и комби возила. 

• У овом техничком опису наводе се само карактеристике возила које су од примарне важности за 

наручиоца. 

• Сви материјали од којих су израђена возила не смеју ни на који начин здравствено да штете свима 

онима који су контакту са возилима. 

• Понуђена добра не могу имати мање опреме од захтеване техничком спецификацијом. 

 

Количина: 4 (четири) путничка возила 
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Карактеристике возила Захтеване Унети карактеристике понуђеног возила 

Врста возила Путничко  

Погонско гориво Бензин  

Генерација мотора минимално Еуро 5  

Број цилиндара 4 (четири)  

Тип мењача Мануелни, минимално 5+1  

Тип погона Напред  

Број седишта 5 (пет)  

Број врата 5 (пет)  

Боја каросерије Неметалик бела  

Радна запремина мотора максимално 1200 ccm  

Снага мотора минимално 55 KW  

Дужина возила максимално 4100 mm  

Запремина пртљажника минимално 300 dm
3
  

Међуосовинско растојање минимално: 2500 mm  

Обавезна минимална опрема возила (заокружити) 

Серво управљач Да                    Не 

Бочни ваздушни јастуци Да                    Не 

Ручни клима уређај Да                    Не 

Резервни точак нормалних 

димензија 
Да                    Не 

Гарантни рок Захтевани Понуђени 

На мотор и мењач 
минимално 100.000 пређених 

километара или 3 године 
 

 

 

 


