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Број: 01-02-13/2019-11 

Датум: 09.09.2019. година 

ВРШАЦ 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ВОЗИЛА У ГАРАНТНОМ РОКУ -  

УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МАРКЕ „ŠKODA“ У ГАРАНТНОМ РОКУ  

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

ЈН БРОЈ 01-02-13/2019 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке услуга - Услуга сервиса и поправки возила у гарантном року - Услуга сервиса и поправки 

путничких возила марке „ŠKODA“ у гарантном року за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-

13/2019. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересована лица у поступку јавне набавке услуга - Услуга сервиса и поправки возила у гарантном року - 

Услуга сервиса и поправки путничких возила марке „ŠKODA“ у гарантном року за потребе ЈКП „Други 

октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-13/2019 обратила су се Наручиоцу дана 06.09.2019. Захтевом број 01-02-

13/2019-9 и Захтевом број 01-02-13/2019-10 од 06.09.2019.путем електронске поште, за појашњењем у вези са 

припремањем понуде. 

 

1. Питања заинтересованог лица: 

 

molim Vas za informaciju u vezi sa popunjavanjem tenderske dokumentacije, naime potrebno mi je pojasnjnje kod 
popunjavanja  
5)Obrasca ponude sa strukturom cene,  i to za oba vozila , sta je potrebno pisati u koloni Norma cas/radni cas (vreme 
potrebno za pruzanje usluge) kod stavke farbarske usluge, - ovo je jako sirok pojam da bismo odredili jednu 
satnicu...ne moze se odrediti norma cas generalno...na sta ste konkretno mislili? 
Takodje kod ovog obrsca ima stavki koje vozilo fabricki nema, da li ste definisali nacin na koji se ovakva polja 
obelezavaju? 
 

Одговор Наручиоца: 

 

Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 

14/41,15/41,16/41и 17/415) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ /УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКИ 

ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МАРКЕ „ŠKODA“ У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

Табела I - Образац понуде са структуром цене: 

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  FABIA AMBITION 1.0 SRE 

Табела 1 - услуга 

Редни 

број 
Опис 

Јединица 

мере 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(у динарима) 

ПДВ 

у % 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 1 2 3 4 5 

1. 1 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутомеханичарске услуге 
1 час    

2. 2 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутоелектричарске услуге 
1 час    

3. 3 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за лимарско-фарбарске услуге 
1 час    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 

k 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:info@oktobar.rs
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Табела 2 - Резервни делови 

Редни 

број 
Назив резервног дела/услуге Количина 

Норма час/радни час 

(време потребно за 

пружање услуге) 

Цена резервног дела/потрошног 

материјала без ПДВ-а у динарима 

 1 2 3 4 

1.  Замена / уља у мотору 1   

2.  Замена / филтера за уље 1   

3.  Замена / филтера за ваздух 1   

4.  Замена / филтера за гориво 1   

5.  Замена / филтера климе 1   

6.  Замена / комплет каишева за мотор 1   

7.  Замена / диск плочица 1   

8.  Замена / добоша 1   

9.  Замена с/ ет квачила 1   

10.  Замена / хомокинетичког зглоба 1   

11.  Замена / лежаја точка 1   

12.  Замена / ауспуха 1   

13.  Замена / пумпе за воду 1   

14.  Замена / акумулатора 1   

15.  Замена / метлице брисача 1   

16.  Контрола клима уређаја 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17.  Дезинфекција система за вентилацију кабине 1   

18.  Замена / сијалице предњег фара 1   

19.  Замена / алтернатора 1   

20.  Контрола капацитета акумулатора 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21.  Зaмена / стоп светла 1   

22.  Замена / фара 1   

23.  Замена / предњег браника 1   

24.  Замена / ретровизора 1   

25.  Замена / лонца издувног сиситема 1   

26.  Замена / ветробрана 1   

27.  Фарбарске услуге 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а   

ПДВ у %  

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом  

 

 

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  FABIA AMBITION 1.0 

SRE 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

1. Табела 1 - услуга    

2. Табела 2 - Резервни делови    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    
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Сада гласи: 

 

Табела I - Образац понуде са структуром цене: 

Сервис и поправка возила марке„ŠKODA“ -  FABIA AMBITION 1.0 SRE 

 

Табела 1 - услуга 

Редни 

број 
Опис 

Јединица 

мере 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(у динарима) 

ПДВ 

у % 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 1 2 3 4 5 

1. 1 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутомеханичарске услуге 
1 час    

2. 2 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутоелектричарске услуге 
1 час    

3. 3 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за лимарско-фарбарске услуге 
1 час    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

Табела 2 - Резервни делови 

Редни 

број 
Назив резервног дела/услуге Количина 

Норма час/радни час 

(време потребно за 

пружање услуге) 

Цена резервног дела/потрошног 

материјала без ПДВ-а у динарима 

 1 2 3 4 

1. Замена /уља у мотору 1   

2. Замена/ филтера за уље 1   

3. Замена/ филтера за ваздух 1   

4. Замена/ филтера климе 1   

5. Замена / комплет каишева за мотор 1   

6. Замена / диск плочица 1   

7. Замена / добоша 1   

8. Замена / сет квачила 1   

9. Замена / хомокинетичког зглоба 1   

10. Замена / лежаја предњег точка 1   

11. Замена / комплетног ауспуха 1   

12. Замена / пумпе за воду 1   

13. Замена / акумулатора 1   

14. Замена/ метлице брисача 1   

15. Дезинфекција система за вентилацију кабине 1   

16. Замена / сијалице предњег фара 1   

17. Замена / алтернатора 1   

18. Зaмена / стоп светла 1   

19. Замена / фара 1   

20. Замена / предњег браника 1   

21. Замена /  левог ретровизора 1   

22. Замена / задњег лонца издувног сиситема 1   

23. Замена / предњег ветробрана 1   

24. Фарбарске услуге – фарбање предњег браника 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а   

ПДВ у %  

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом  
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I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: Сервис и поправка возила марке„ŠKODA“ -  FABIA AMBITION 1.0 

SRE 

 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

1. Табела 1 - услуга    

2. Табела 2 - Резервни делови    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

 

Образац структуре цена за сервис и поправку возила марке ŠKODA“ -  FABIA AMBITION 1.0 SRE 

Из претходног обрасца структуре цена: 

• Брише се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 4 –“замена филтера за гориво”; 

• Ставка под редним бројем 11-“ замена лежаја точка”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена лежаја предњег точка’’; 

• Ставка под редним бројем 12- “замена ауспуха” мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи “замена 

комплетног ауспуха ” 

• Брише се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 16 –“контрола клима уређаја” ; 

• Брише се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 20 –“контрола капацитета акумулатора” 

• Ставка под редним бројем 24- “замена ретровизора”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена левог ретровизора”   

• Ставка под редним бројем 25- “замена лонца издувног система”  мења се/допуњује и у новом обрасцу 

гласи “замена задњег  лонца издувног система”  

• Ставка под редним бројем 26- “замена ветробрана”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи “замена 

предњег ветробрана”   

• Ставка под редним бројем 27- “фарбарске услуге”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“фарбарске услуге- фарбање предњег браника”   
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Табела II - Образац понуде са структуром цене: 

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID SPACEBACK 

 

Табела 1 - услуга 

Редни 

број 
Опис 

Јединица 

мере 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(у динарима) 

ПДВ 

у % 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 1 2 3 4 5 

1. 1 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутомеханичарске услуге 
1 час    

2. 2 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутоелектричарске услуге 
1 час    

3. 3 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за лимарско-фарбарске услуге 
1 час    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

Табела 2 - Резервни делови 

Редни 

број 
Назив резервног дела/услуге Количина 

Норма час/радни час 

(време потребно за 

пружање услуге) 

Цена резервног дела/потрошног 

материјала без ПДВ-а у динарима 

 1 2 3 4 

1.  Замена / уља у мотору 1   

2.  Замена / филтера за уље 1   

3.  Замена / филтера за ваздух 1   

4.  Замена / филтера за гориво 1   

5.  Замена / филтера климе 1   

6.  Замена / комплет каишева за мотор 1   

7.  Замена / диск плочица 1   

8.  Замена / добоша 1   

9.  Замена с/ ет квачила 1   

10.  Замена / хомокинетичког зглоба 1   

11.  Замена / лежаја точка 1   

12.  Замена / ауспуха 1   

13.  Замена / пумпе за воду 1   

14.  Замена / акумулатора 1   

15.  Замена / метлице брисача 1   

16.  Контрола клима уређаја 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17.  Дезинфекција система за вентилацију кабине 1   

18.  Замена / сијалице предњег фара 1   

19.  Замена / алтернатора 1   

20.  Контрола капацитета акумулатора 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

21.  Зaмена / стоп светла 1   

22.  Замена / фара 1   

23.  Замена / предњег браника 1   

24.  Замена / ретровизора 1   

25.  Замена / лонца издувног сиситема 1   

26.  Замена / ветробрана 1   

27.  Фарбарске услуге 1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а   

ПДВ у %  

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом  
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II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID SPACEBACK 

 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

1. Табела 1 - услуга    

2. Табела 2 - Резервни делови    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 
ТАБЕЛА III - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: III = I + II 

 

НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:  

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  FABIA 

AMBITION 1.0 SRE 

   

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:  

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID 

SPACEBACK 

   

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

Сада гласи: 

 

Табела II - Образац понуде са структуром цене: 

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID SPACEBACK 

Табела 1 - услуга 

Редни 

број 
Опис 

Јединица 

мере 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(у динарима) 

ПДВ 

у % 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 1 2 3 4 5 

1 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутомеханичарске услуге 
1 час    

2 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за аутоелектричарске услуге 
1 час    

3 
Цена радног часа/норма час сервисера 

(динара/час) за лимарско-фарбарске услуге 
1 час    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

 

Редни 

број 
Назив резервног дела/услуге Количина 

Норма час/радни час 

(време потребно за 

пружање услуге) 

Цена резервног дела/потрошног 

материјала без ПДВ-а у динарима 

 1 2 3 4 

1.  
Замена /уља у мотору 1   

2.  
Замена/ филтера за уље 1   

3.  
Замена/ филтера за ваздух 1   

4.  
Замена/ филтера за гориво 1   

5.  
Замена/ филтера климе 1   

6.  
Замена / комплет каишева за мотор 1   

7.  
Замена / диск плочица-предњих 1   

8.  
Замена / диск плочица-задњих 1   
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9.  
Замена / сет квачила 1   

10.  
Замена / хомокинетичког зглоба 1   

11.  
Замена / лежаја предњег точка 1   

12.  
Замена / комплетног ауспуха 1   

13.  
Замена / пумпе за воду 1   

14.  
Замена / акумулатора 1   

15.  
Замена/ метлице брисача 1   

16.  
Дезинфекција система за вентилацију кабине 1   

17.  
Замена / сијалице предњег фара 1   

18.  
Замена / алтернатора 1   

19.  
Зaмена / стоп светла 1   

20.  
Замена / фара 1   

21.  
Замена / предњег браника 1   

22.  
Замена / левог ретровизора 1   

23.  
Замена / задњег лонца издувног сиситема 1   

24.  
Замена / предњег ветробрана 1   

25.  

Фарбарске услуге – фарбање предњег 

браника 
1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а   

ПДВ у %  

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом  

 

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID SPACEBACK 

Редни 

број 
НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

1. Табела 1 - услуга    

2. Табела 2 - Резервни делови    

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 
ТАБЕЛА III - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ: III = I + II 

НАЗИВ УСЛУГЕ УКУПНО без ПДВ-а ПДВ у % УКУПНО са ПДВ-ом 

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:  

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  FABIA 

AMBITION 1.0 SRE 

   

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ:  

Сервис и поправка возила марке „ŠKODA“ -  RAPID 

SPACEBACK 

   

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

Образац структуре цена за сервис и поправку возила марке „ŠKODA“ -  RAPID SPACEBACK 
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Из претходног обрасца структуре цена: 

• Ставка под редним бројем 7- “замена диск плочица” мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена диск плочица - предњих” 

• Брише се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 8 –“замена добоша”  и  мења се 

ставком која гласи : “замена диск плочица - задњих” 

• Ставка под редним бројем 11-“ замена лежаја точка”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена лежаја предњег точка” 

• Ставка под редним бројем 12- “замена ауспуха” мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи “замена 

комплетног ауспуха ” 

• Брисе се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 16 –“контрола клима уређаја”  

• Брисе се ставка из обрасца структуре цена под редним бројем 20 –“контрола капацитета 

акумулатора”  

• Ставка под редним бројем 24- “замена ретровизора”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена левог ретровизора”   

• Ставка под редним бројем 25- “замена лонца издувног система”  мења се/допуњује и у новом 

обрасцу гласи “замена задњег лонца издувног система”  

•  Ставка под редним бројем 26- “замена ветробрана”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“замена предњег ветробрана”   

• Ставка под редним бројем 27- “фарбарске услуге”  мења се/допуњује и у новом обрасцу гласи 

“фарбарске услуге- фарбање предњег браника”   

2. Питања заинтересованог лица 

pročitali smo vašu tendersku dokumentaciju JN BROJ 01-02-13/2019. , nedostaju brojevi šasije za vozila FABIA 

I  ŠKODE RAPID  brojevi su neophodni da bi smo otvorili   podrsku rezervnih delova ,  

nejasnoće postoje u sledećim stavkama 

zamena leze točka - kojeg prednji ili zadnji 

zamena retrovizora levog ili desnog 

zamena vetrobrana prednjeg ili zadnjeg 

zamena auspluha - samo lonac ili i katalizator 

 

Одговор Наручиоца: 

У Конкурсној документацији ЈН БРОЈ 01-02-13/2019 на страни 4/41 налазе се табела са  комплетним  подаци о 

возилима која су предмет услуге сервиса.  
 

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити пречишћени текст, у 

ком тексту ће видно обележити измене, појашњења /допуне  кроз измену обрасца са структуром цена налазе се, 

по ставкама,  у претходном одговору. 

Будући да се измена Конкурске документације врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

Ценећи да измена конкурусне документације није суштинска већ техничке природе и да не отежава начин 

припремања понуде, нови рок за подношење понуда је до 16.09.2019. до 12.00 часова, без обзира на начин 

слања.Јавно отварање понуда ће се одржати 16.09.2019. у 12.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.09.2019. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


