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Страна 1 од 4 

Р. бр. ЈНМВ:  133/2020 

ИЗМЕЊЕНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

УСЛУГЕ - СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ RUHLAMAT  

 

Понуду дајем (означити начин давања понуде):  

 

а) самостално б) заједничка понуда в) понуда са подизвођачем 

 

 

Укупна јединична цена резервних 

делова (из Техничке спецификације) 

_________РСД/EUR без ПДВ-а 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом 

Цена радног  дaна  

техничара  у Заводу: 

_________РСД/EUR без ПДВ-а 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом 

Цена радног  дaна  

инжењера у Заводу: 

_________РСД/EUR без ПДВ-а 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом 

Максимални трошкови сервисера у 

Србији, по једном доласку: 

Максимални путни трошак:              _________РСД/EUR без ПДВ-а/по посети 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по посети 

Максимална дневница:                _________РСД/EUR без ПДВ-а/по дану 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по дану 

   Максимални трошкови смештаја:   _________РСД/EUR без ПДВ-а/по дану 

_________РСД/EUR са ПДВ-ом/по дану 

Рок испоруке резервних делова: 

(максимум 120 календарских дана) 

  

до _______ календарских дана од дана пријема писаног писаног позива (укључујући и имејл) 

представника Корисника 

 

Рок одзива за сервисне услуге и 

уградњу резервних делова и одзива на 

сервисну интервенцију у гарантном 

року: 

 

до _________календарских дана од пријема писаног позива (укључујући и имејл) представника 

Корисника 
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(максимум 5 календарских дана) 

Рок плаћања:  

(минимум 15 дана – максимум 45 

дана) 

 

у  року од ________ дана од дана пријема исправног рачуна верификованог отпремним 

документом и/или записником о извршеним услугама 

Гарантни рок за уграђене резервне 

делове* 

(минимум 12 месеци) 

*не важи за хабајуће делове 

   

________месеци од дана испоруке резервних делова верификоване отпремним документом 

Гарантни рок за извршене услуге 

(минимум 6 месеци) 

  

_______ месеци од дана извршења услуге верификоване записником о квантитативном и 

квалитативном пријему  

Рок важења понуде: (мин. 60 дана) ______ дана од дана отварања понуда  

Напомене: 

Цене служе искључиво за потребе рангирања понуда. 

Саставни део обрасца понуде је Техничка спецификација попуњена и потписана. 

Резервни делови и услуге се испоручују/извршавају по позиву Корисника сукцесивно у току периода важења уговора. 

Пружалац услуга  се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и извршених  услуга, на рачуну наведе редни број јавне 

набавке (ЈНМВ 133/2020) и број уговора под којим је исти заведен код Корисника. 

У случају да је потребно вршење услуга или испорука или замена резервних делова који нису специфицирани у понуди, услуге и замена делова 

врше се на основу писмене сагласности Корисника, на понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, обима, квалитета и цене резервног дела односно 

услуге, у ком случају ће се примењивати све одредбе уговора. 

Домаћи понуђач: 

У понуђене цене морају бити урачунати сви трошкови које Пружалац услуга може имати у реализацији уговора. 
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Пружалац услуга по пријему спецификације потребних врста и количина резервних делова и услуга Кориснка  за сваку испоруку имејлом шаље 

Кориснику  потврду наруџбе (допунску понуду), наводећи у њој цене резервних делова важеће у моменту пријема позива Корисника, са урачунатим 

свим трошковима и уз допунску понуду обавезно доставља извод из важећег ценовника резервних делова у случају да су цене резервних делова које 

су предмет испоруке измењене.  

Корисник по пријему потврде наруџбе (допунске понуде) и извод из важећег ценовника резервних делова у случају измењених цена,  даје коначно 

одобрење за испоруку (сагласност Корисника),  у ком случају ће се примењивати све одредбе уговора. 

Пружалац услуга се обавезује да на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, најави долазак са следећим подацима: дан и време извршења услуге 

и испоруке, податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће исте пружати услугу и испоруку и регистарски број возила 

Страни понуђач: 

Страни понуђач попуњава искључиво цене без ПДВ-а. 

Цене услуга и резервних делова могу бити исказане у страној валути (еврима), у складу са FCA Gerstungen паритетом (Incoterms 2020) уз 

обавезну организацију транспорта од стране Пружаоца услуга до Корисника. 

Испорука резервних делова се врши у складу са паритетом FCA Gerstungen (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране 

Пружаоца услуга до Корисника. 

Пружалац услуга по пријему спецификације потребних врста и количина резервних делова и услуга Кориснка  за сваку испоруку имејлом шаље 

Кориснику  потврду наруџбе (допунску понуду), наводећи у њој цене резервних делова важеће у моменту пријема позива Корисника, које исказује и 

испоручује у складу са паритетом FCA Gerstungen (Incoterms 2020) уз обавезну организацију транспорта од стране Пружаоца услуга до Корисника 

и уз допунску понуду обавезно доставља извод из важећег ценовника резервних делова у случају да су цене резервних делова које су предмет 

испоруке измењене.  

Корисник по пријему потврде наруџбе (допунске понуде) и извод из важећег ценовника резервних делова у случају измењених цена,  даје коначно 

одобрење за испоруку (сагласност Корисника),  у ком случају ће се примењивати све одредбе уговора. 
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Пружалац услуга  се обавезује да приликом фактурисања испоручених резервних делова и извршених  услуга, на рачуну наведе редни број јавне 

набавке (ЈН 133/2020) и број уговора под којим је исти заведен код Корисника . 

Пружалац услуга се обавезује да благовремено на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs,  обавести Корисника о: датуму отпреме наручених 

резервних делова, транспортном средству, уговореној количини, бруто и нето тежини, ради предузимања неопходних мера за царињење и пријем 

робе, и/или датуму доласка сервисера, податке о Пружаоцу услуга, имена и презимена особа која ће извршити услуге. 

Напомена: 

Да би понуде домаћих и страних понуђача биле упоредиве, Законом о јавним набавкама чланом 86. став 5. прописано је да се у понуђену цену 

страног понуђача урачунавају и царинске дажбине. Имајући то у виду за потребе бодовања, укупна јединична цена резервних делова иностраног 

понуђача исказана у обрасцу понуде биће увећана за трошкове услуга посредовања у увозу које ће имати Народна банка Србије, и то за износ од 11. 

370,00 динара (представља цену услуге коју НБС плаћа пружаоцу услуга посредовања у увозу по закљученом уговору за 3 царињења по цени од 3. 

790,00 динара за једно царињење) и стопу царине која се у складу са прописима Републике Србије примењује на увоз из државе понуђача 

Приликом оцењивања понуде, чије су цене изражене у еврима, за прерачун у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне 

банке Србије на дан отварања понуда. 

Прилози обрасца понуде:  

 Прилог 1 (подаци о понуђачу),  

 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 

 Прилог 3 (подаци о подизвођачу). 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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