I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке ЈН број 41/20 је набавка услуга – Услуга поправки пумпи
високог притиска.
Назив и ознака из општег речника набавке (CPV ознака): 50000000 — Услуге
одржавања и поправки.
2. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), УСЛОВИ
ИСПОРУКЕ
Предмет јавне набавке je набавка услуга – Услуга поправки пумпи високог притиска,
према следећој спецификацији:
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Складишни
број
MS51111037846
MS51111037847
VS0425662
VS0425823
VS0425758
VS20489061

Назив услужно ремонтованих
добара или одговарајуће
PUMPA VISOKOG PRITISKA
PUMPA VISKOKG PRITISKA IK112
Solo Volvo B10M
Zglob Volvo B10M
PUMPA V.P DH10A
PUMPA PVP B7R,V7000

Јединица
мере
комад
комад
комад
комад
комад
комад

Оквирна
количина
2
2
2
2
3
2

За извршење предметне услуге понуђач мора да буде ауторизован (овлашћен) Bosch
дизел сервис.
Доказ:
• изјава понуђача и
• копија овлашћења Bosch-а.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернету, довољно
је да наведе интернет страницу на којој су објављени захтевани подаци.
Понуђачи су обавезни да у својим понудама, у Обрасцу структуре цене, искажу цене за
комплетан ремонт предметне Пумпе високог притиска.
Понуђач коме буде додељен уговор има обавезу да писмено извести стручну службу
Наручиоца о неопходном обиму ремонта, а који се може извршити тек након дате
писмене сагласности стручне службе Наручиоца.
Уколико није потребан комплетан ремонт понуђач има обавезу да умањи цену ремонта
сходно мањем обиму услуга које се врше (на који, такође, стручна служба Наручиоца
даје сагласност).
Наручилац има права присуствовању дефектажи неисправности.

Напомене:
Понуђач мора да понуди услугу ремонта свих добара наведених у спецификацији у
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Како су предмет набавке, услуге чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем
нивоу, Наручилац је, у горе наведеној техничкој спецификацији, дефинисао оквирну
годишњу количину предметних услуга. Сходно томе, услуге ће се вршити сукцесивно, у
складу са потребама наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац, а на основу
писаног захтева ( поруџбенице ) Наручиоца. Уколико уговор, не буде реализован до
његове укупне уговорене вредности Понуђач нема право да тражи испуњење уговора.
Минималан гарантни рок који Наручилац може да прихвати је 12 месеци.
Најдужи рок изршења услуга, који Наручилац може да прихвати је 10 дана од дана
пријема писаног захтева издатог од стране Наручиоца.
Сагласност са овим захтевом Наручиоца, понуђач даје самим учешћем у поступку јавне
набавке.
Складишни бројеви из спецификације, Наручиоца у предметној јавној набавци су
интерног карактера и не узимају се у обзир приликом сачињавања понуде.
Напомена: Конкурсна документација састављена је у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), комплетну документацију, као и све
остале информације о предметном поступку јавне набавке можете видети путем
линка:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/5319

