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Број:    02 – 1166/1  

Датум: 12.05.2021.године 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 91/19) и Правилником о набавкама број 02-2866/2, од 12.10.2020. године и Одлуке 
директора  ''Дома за смештај одраслих лица у Кулини'' о спровођењу набавке број 02-1166, 
од 12.05.2021. године, достављамо: 

П О З И В 
за достављање понуда 

 
Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге сервисирања теретних возила, која је 
планиране у Плану набавки установе под редним бројем 0018, а у складу са спецификацијом која се 
налази у прилогу овог позива. 
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све 
податке у обрасцу.  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   -    број __________ 
 
Понуђач:_______________________________________________________________________________________________________ 

Текући рачун:  ____________________________________________ , ПИБ:  ___________________________________________ 

МБ:  _____________________________, Адреса: _____________________________________________________________________ 

Е.маил: _______________________________________________, Телефон/Факс:  _____________________________________ 

Контакт особа: ______________________________________ 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 
спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 
 

Р.Б.  СЕРВИСИРАЊЕ  ТЕРЕТНИХ  ВОЗИЛА   2021. 
Очекиване  

кол. 

радова 

ПОЈЕД. ЦЕНА  

БЕЗ  ПДВ-А 

ПОЈЕД.   ЦЕНА  

СА  ПДВ-ОМ 

УКУПНИ  

ИЗНОС   

БЕЗ  ПДВ-А 

УКУПНИ 

ИЗНОС   

СА  ПДВ-ОМ 

1.  
Замена уља у мотору са свим филтерима на 

aутобус Темса 
1  

   

2.  
Замена уља у мотору са свим филтерима на 

аутобус мерцедес конекто 
1  

   

3.  
Замена  аутомата  алнасера на камиону 

Мерцедес 1213 
1  

   

4.  
Замена  ваздушног  јастука   на аутобусу  

Мерцедес  Конекто 
4  

   

5.  Дијагностика на возилу 
По 1 

часу 
 

   

6.  Непредвиђени радови на возилу 
По 1 

часу 
 

   

УКУПНО: 
  

 
Укупна цена: __________________   динара, без ПДВ-а,    

Укупна цена:__________________ _  динара, са ПДВ-ом. 



 
 
Рок плаћања је до 45 дана,   од   дана извршења  услуге  и  пријема регистроване фактуре,   на   
основу   документа   који испоставља понуђач, а којим је потврђена извршена услуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Понуђач је у обавези да започне са откањањем квара у року од 24 часа , по пријави квара. 
Гарантни период минимум 12 месеци, понуђач даје гаранцију од _______ месеци. 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 

 
Понуђач изјављује да у свему испуњава све законске услове за   пружање  услуге   и  обавезује се да 
услугу изврши у свему према важећим законским прописима и сноси сву одговорност  за  добро 
извршење уговорене обавезе. 
 

Датум:_______________год.                                                              За Понуђача 
 

М.П.                            ______________________      
     

* Понуђач је у обавези да дате изјаве попуни, потпише и овери печатом. 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже цене.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок од дана потписивања уговора. 
 
Понуде са назнаком „Понуда за – сервисирање путничких возила“ доставити до 18.05.2021. године,  
до 11:00 часова, у затвореном или отвореном облику на адресу: Дом за смештај одраслих лица 
Кулина'', 18214 Кулина, или на факс 018/613-816 или на е-маил domkulina@gmail.com , када ће бити 
извршено отварање понуда. 
   
Одлука о избору понуђача ће бити донета у року не дужем од 3 дана. 
Уз понуду обавезно доставити контак телефоне и е-маил. 
Контакт и ближе информације: 018/613-822 или е-маил:   domkulina@gmail.com 
Лице за контакт: Предраг Миленковић.  
 
 
 
 

_______________________________  
Потпис одговорног лица 

mailto:domkulina@gmail.com

