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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус привредног субјекта 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста привредног друштва 

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 

  Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Подаци о 

Наручиоцу:  

- Управа Царина, 

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 155а 

- ПИБ 101685102 

- Матични број  17862146 

- ЈБКЈС 10521 

- Контакт особа: Емилија Васић 

- Телефон 064/858-3124 

 

Предмет набавке:  Предмет набавке је услуга одржавања машина за 

уништење кривотворене робе 

Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 - 

Услуге одржавања и поправки 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет набавке је набавка услуга одржавања машина за уништење 

кривотворене робе, произвођача WRS ITALIA SRL, 31045 Motta di Livenza, Italy, које су 

смештене у магацину у Царинарници Крушевац, на адреси Јасички пут бб, које обухвата 

редовно одржавање и поправке машина услед ванредног квара по захтеву Наручиоца.   

Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу пружити услуге редовног одржавања и 

поправке машина услед ванредног квара за уништавање кривотворене робе са 

припадајућом опремом у које су укључене следеће активности: 

 

А. Редован сервис је  потребно радити једном годишње или на сваких 200 сати 

рада машине ради очувања ефикасности опреме и обухвата: 

- контролу рада машина; 

- чишћење опреме; 

- замену делова подложних хабању; 

- замену потрошног материјала (као што су мазива и уља за 

хидраулику); 

- контролу истрошености мазалица и електроинсталација. 

 

Б.  Поправке услед ванредног квара машине за уништавање робе;  

 

 У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује резервне 

делове, уља, мазива, остали потрошни материјал у складу са нормативима и 

препорукама произвођача конкретне робне марке машине, а које по квалитету гарантују 

исправан рад машине.  

 

2. Цена 

 

  Јединичне цене треба да буду изражене у динарима, по јединици мере, са 

урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији набавке. 

       Цена услуга за редовно одржавање машина за уништење кривотворене робе са 

пратећом опремом мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
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понуђена цена покрива трошак резервних делова и рада сервисера на отклањању квара, 

као и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Цена услуга радног сата за поправке машина за уништење кривотворене робе са 

пратећом опремом обухвата   цену једног радног сата радника, са урачунатим свим 

зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. 

 

3. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

 

  Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног 

рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Понуђач је дужан да за извршене услуге сачини фактуру на основу закљученог 

уговора и изврши регистрацију фактуре у Централном регистру фактура који се води 

код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура („Службени Гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и  8/2019). Фактура 

понуђача мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе Царина у року који не 

може бити дужи од три (3) дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру 

фактура. 

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у 

Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року од три (3) дана, у 

супротном понуђач је дужан да откаже фактуру. 

Пoнуђач је дужан да прати извршење уговора. 

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о 

Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу – место и датум извршења услуге. 

 

4. Средство обезбеђења 

 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана 

закључења уговора преда Наручиоцу: 

 

- бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза, потписану и 

оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, број 3/2002 и 5/2003 

и „Службени гласник РС“, број 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014 – др. 

закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011, 80/2015, 76/2016, 

82/2017 и 14/2020); 

- менично овлашћење да се меница у висини од 10% од укупне уговорене цене без 

ПДВ без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у року који траје 

30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза; 

- потврду о регистрацији менице; 

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат Даваоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан 

са потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  
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По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев 

Дaваоца услуге. 

 

5. Реализација средства обезбеђења 

 

Наручилац може да реализује средство обезбеђења уколико Понуђач не испуњава 

уговорне обавезе. 

 

6. Потврда, овлашћење 

 

Понуђач мора да буде овлашћен за сервисирање понуђене опреме. 

 

7. Место  и начин извршења услуга 

 

Предметна услуга обавља се на локацији Наручиоца - магацин Царинарнице 

Крушевац. 

Пружање услуга одржавања понуђач започиње на основу примљеног налога од 

стране Наручиоца. Услуга одржавања понуђач ће обављати само уз писани радни налог 

од стране Наручиоца. 

Понуђач је дужан да састави и достави извештај о дијагностиковању квара. 

Поправка опреме подразумева интервенције понуђача по писаном налогу  

Наручиоца  а обухвата  замену  неисправних делова и довођење опреме која се поправља 

у исправно стање.  

У случају да у току извршења услуге, Понуђач утврди да је потребно извршити и 

услуге које нису наведене у радном налогу, дужан је да обавести Наручиоца и прибави 

писану сагласност Наручиоца за извршење додатних услуга.  

 

8. Рок извршења услуга и време одзива на позив Наручиоца 

 

Рок за извршење услуге редовног сервиса не може бити дужи од двадесет (20) 

радних дана од дана одзива на позив Наручиоца. 

Рок за дијагностику услед ванредног квара машине не може бити дужи од 3 (три) 

радна дана од дана одзива на позив Наручиоца. 

Рок одазива на позив Наручиоца за редован сервис и поправке машина не може 

бити дужи од 24 (двадесет и четири часова) часова од дана пријема писаног захтева 

Наручиоца. 

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана 

састављања записника о квантитативно-квалитативној примопредаји или од дана 

писаног обавештења Наручиоца. 

Доказ за правно 

лице: 

Потврда произвођача или локалне канцеларије произвођача 

понуђене опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање 

понуђене опреме. Потврда мора бити издата на меморандуму 

произвођача или локалне канцеларије произвођача, 

насловљена на наручиоца са позивом на број предметне јавне 

набавке са печатом и потписом овлашћеног лица Произвођача. 

Уколико је потврда на страном језику, неопходно је доставити 

превод на српски језик са овером судског преводиоца. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 
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Понуђач је дужан да обезбеди потрошни материјал и уграђује делове, a све у 

складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке машине, а 

које по квалитету гарантују исправан рад машине и безбедно учествовање у раду. 

 

9. Квалитет 

 

Понуђач је дужан да обезбеди потрошни материјал и уграђује делове, a све у 

складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке машине, а 

које по квалитету гарантују исправан рад машине и безбедно учествовање у раду. 

Понуђач се обавезује да ће приликом пружања услуге користити средства у 

складу са стандардима који су потребни за квалитетно пружање предметних услуга. 

  

 

10. Начин обезбеђивања гаранције квалитета 

 

Овлашћени представници Наручиоца и Понуђача ће записнички констатовати 

извршење предметних услуга. 

Записник о извршеним услугама треба да садржи и податке о датуму предаје 

машине ради одржавања, отпочињања и завршетка услуге одржавања или поправке, 

обавештавања Наручиоца о извршеној услузи и преузимања машине од стране 

представника Наручиоца. 

 

11. Гарантни рок и грешке у квалитету  

 

Понуђач даје гаранцију од 12 месеци на извршене услуге. 

Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка.   

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичне примопредаје извршених 

услуга. 

Наручилац задржава право да за поједине резервне делове тражи гарантни лист 

које је Понуђач дужан да достави. 

Уколико  Наручилац констатује да је дошло до квара на машини који је у 

директној вези са извршеном услугом и уграђеним резервним деловима, а од кога није 

прошло више од 12 месеци, Понуђач се обавезује да о свом трошку доведе машину у 

исправно радно стање.  

Уколико Наручилац установи недостатке у погледу квалитета услуге и квалитета 

добара, након извршења услуге или у току важења гаранције, Понуђач је дужан да 

недостатке отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од три (3) дана од дана 

састављања записника о извршењу предметних услуга или од дана писаног или усменог 

обавештења Наручиоца. 

             

12. Рекламација 

 

Уколико Наручилац уочи било какву неправилност у квалитету извршене услуге 

дужан је да на лицу места обавести Понуђача. 

Понуђач је дужан да без одлагања отклони уочене недостатке. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да без одлагања о том 

недостатку писаним путем обавести Понуђача. Рок за решавање рекламације не може 

бити дужи од три (3) дана од дана састављања записника о извршењу услуга или од дана 

писаног обавештења Наручиоца. 
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13. Уговорна казна 

 

 Уколико Понуђач не изврши све своје обавезе у уговореном року дужан је да 

плати уговорну казну у висини 2%0 (два промила) од укупно уговорене вредности, за 

сваки дан закашњења. 

 Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене 

вредности. 

 Наплату уговорне казне ће извршити, без претходног пристанка Понуђача 

добара, умањењем рачуна за предвиђени износ.  

 

 

14. Виша сила 

 

Уколико после закљученог уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза који ће бити дефинисани уговором, 

рокови извршења обавеза продужиће се за време трајања више силе. 

  Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати 

поплаве, земљотреси, пожари, пандемије, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови) императивне одлуке власти (забрана промета, увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

 

15. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

 

Елеменат критеријума је цена. 

 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери све захтеване податке у обрасцу 

понуде. 

 

16. Резервни критеријум 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену Наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понудио краћи рок за решавање рекламације. Рок за решавање 

рекламацијa на пружене услуге је 3 дана. 

 

17. Понуде са истом понуђеном ценом 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће уговор 

доделити Понуђачу код којег је краћи временски период за решавање рекламације на 

пружене услуге. 

 

18. Измене током трајања уговора 

 

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбом 

члана 156 - 161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка 

набавке. 
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19. Заштита података Наручиоца 

 

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које Понуђачу ставља 

на располагање. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

20. Заштита података Понуђача 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утвђени као поверљиви и које је као такве Понуђач речју 

„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим 

докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

  

 Управа царина поседује две (2) машине за уништење кривотворене робе са 

припадајућом опремом, произвођача WRS ITALIA SRL, 31045 Motta di Livenza, Italy, 

које су смештене у магацину Царинарнице Крушевац, на адреси Јасички пут бб. Назив 

прве веће машине-сецкалице је WD1501300, модел WD150Н, а друге мање машине 

(сецкалице) је WD70Е 700, модел WD70Е. Опрема која представља саставни део 

машина за уништење робе чине: 

- компресор за ваздух са флексибилним цревом; 

- плоча за дистрибуцију електричне енергије; 

- електрични виљушкар; 

- пуњач за електрични виљушкар (lifter); 

- усипни кош; 

- постоље сецкалице; 

- транспортна трака и 

- метални контејнери. 

 

Карактеристике велике машине-сецкалице WD1501300, модел WD150Н 

 

- ротори на хидраулични погон са пумпама за константно управљање снагом; 

- брзина ротора 9 rpm; 

- електрична снага 2x37 kw; 

- димензије простора за сечење (у мм) 900х1300; 

- машина је у могућности да уништи ствари сферичног облика пречника најмање 

55мм, као и кабасту робу (попут сечијих седишта за кола, моторних тестера, 

металних делова као што су филтери за уља); 

- заменљива сечива од 50 мм са куком у једној позицији изграђена од посебног 

ALVAR челика које омогућавају бржу замену; 

- систем са покретном траком (ширине 700 мм) за достављање материјала секачу; 

- покретна трака је састављена од гуме отпорне на хабање дебљине 8 мм са 

попречном гредом; 

- постоље са сигурносном мрежом и сигурносним системом на који може испод 

секача да стане стандардни улични контејнер (димензије 2,5м х 2м х 1,7м); 

- електрични контролни панел који може да прикаже информације о одржавању 

машине, услове рада, дугме за хитне случајеве, светла за упозорење, којим 

управља PLC уређај уз могућност даљинског повезивања. 

 

Карактеристике мање машине сецкалице WD70Е 700, модел WD70Е 

 

- ротори на електрични погон; 

- брзина ротора између 9 rpm; 

- електрична снага од минимум 2x5,5 kw; 

- димензије простора за сечење 700х500 (милиметара); 

- машина је у могућности да уништи сферична добра пречника најмање 15мм; 

- заменљива сечива од 15 мм са куком у једној позицији изграђена од посебног 

ALVAR челика, који омогућава бржу замену; 

- рам и остали структурни делови морају бити прилагођени за тешке услове рада; 
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- електронски контролни панел који може да прикаже информације по одржавању 

машине, услове рада, дугме за хитне случајеве и светла за упозорење којим 

управља PLC уређај уз могућност даљинског повезивања; 

- систем за ручно пуњење и постоље са сигурносном мрежом и безбедоносном 

провером, испод којег се може сместити посуда која се може померити и 

испразнити употребом виљушкара. 

 

Ваздушни компресор 

 

- резервоар 50л; 

- улазни капацитет 255 л/мин; 

- снага: 1,47 kw минимум; 

- максимални радни притисак: 10 бара; 

- спирално пнеуматско црево од полиуретана дужине 9м; 

- пнеуматски пиштољ за пескарење са бржим спојницама; 

- опрема има ознаку СЕ и усклађена је са одговарајућим директивама ЕУ 

 

 

Табела 1. 

Редни 

број 
Назив услуге 

 

Опрема  

Јединица мере  

 

Цена по јединици 

мере у динарима 

без ПДВ 

 

Цена по јединици 

мере у динарима са 

ПДВ                        

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Редован сервис 

Машина WD1501300 
Годишњи 

сервис 

  

Машина  

WD70Е 700 

  

                                                                          УКУПНО:   

  

 

Табела 2. 

Редни 

број 

Назив 

услуге 

 

Јединица мере 

 

 

Оквирна 

количина 

 

Цена по 

јединици 

мере у 

динарим

а без 

ПДВ 

 

Цена по 

јединици 

мере у 

динарима 

са ПДВ 

 

Укупна 

цена по 

јединици 

мере у 

динарима 

без ПДВ 

 

Укупна цена 

по јединици 

мере у 

динарима са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 4х5 4x6 

1. 

Поправк

е услед 

ванредно

г квара 

машине 

Човек/радни 

сат 

 

25 сати 

    

2. 
Резервни 

делови 
/ 

/ /  100.000,00  

                                                                                                       

УКУПНО: 

   

 

Напомена: Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком 

резервних делова потребних за поправку предметних машина већ је извршио 

процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену. Понуђач је дужан да 

износ из ове колоне сабере са осталим ставкама из спецификације. 
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Укупна цена за услуге у динарима без ПДВ  

(Табела 1 + Табела 2) 
___________________ динара 

РОК ЗА ДИЈАГНОСТИКУ УСЛЕД 

ВАНРЕДНОГ КВАРА МАШИНЕ (не може 

бити дужи од 3 (три) радна дана од дана 

одзива на позив Наручиоца) је:   

НАПОМЕНА: Трошкови и време поправке 

услед ванредног квара машине биће 

дефинисани накнадном понудом коју је 

понуђач у обавези да изда у року од 7 дана, 

а на коју је Наручилац у обавези да да 

писану сагласност.       

_____________________дана 

Све појединачне услуге врше се у складу са препорукама произвођача. 

Понуђач се обавезује да обезбеди потрошни материјал, уграђује делове и додатну 

опрему, a све у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне 

марке машине, а које по квалитету гарантују исправан рад машине безбедно 

учествовање у раду.  

Цена извршене услуге редовног сервиса и радног сата поправке фактурисаће се по цени 

која не може да одступа од цене која је уписана у обрасцу понуде.  

Рок за извршење услуге редовног сервиса је: (не 

може бити дужи од 20 радних дана од дана 

одзива на позив Наручиоца) 

 

______________ радна дана 

Рок за решавање рекламације је: (не може бити 

дужи од 3 дана од дана састављања записника о 

квантитативно – квалитативној примопредаји 

или од дана писаног обавештења Наручиоца) 

___________________ дана 

Рок одазива на позив Наручиоца за редован 

сервис и поправке машине је: (не може бити 

дужи од 24 часа (двадесет и четири часова) од 

дана пријема писаног захтева Наручиоца) 

_______________ радна дана 

Гаранција на извршену услугу је 12 месеци. 

Гаранција на уграђени резервни део је произвођачка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

   


