
О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

 

Партија 1. Вулканизерске услуге 

 

       Понуда бр. ________________ од ___________2017.године                                                     
за jaвну набавку број ЈН 11/2017 - вулканизерске услуге и прање возила 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески 
идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса 
понуђача (e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

             

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески 
идентификациони број: 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне 
вредности набавке који 
ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета набавке 
који ће извршити 
подизвођач: 

 

  

 



Техничке карактеристике: 

 

Ред. 
број 

Назив услуге Количина 

1. 
Балансирање точка „R16“,  
програм путничких возила 

1 

2. 
Балансирање точка „R18“,  
програм путничких возила 

 

3. 
Балансирање точка „R16“,  
програм лако - теретних возила 

1 

4. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R16“, програм путничких 
возила 

1 

5. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R18“, програм путничких 
возила 

 

6. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R16“, програм лако - 
теретних возила 

1 

7. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R16“, програм путничких возила 

1 

8. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R18“, програм путничких возила 

 

9. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R16“, програм лако - теретних 
возила 

1 

10. 
Чеповање „R16“, програм 
путничких возила 

1 

11. 
Чеповање „R18“, програм 
путничких возила 

 

12. 
Чеповање „R16“, програм лако - 
теретних возила 

1 

13. 
Уградња тубелес вентила, 
програм путничких возила 

1 

14. 
Уградња тубелес вентила, 
програм лако - теретних возила 

1 

15. 
Дигитална реглажа, програм 
путничких возила 

1 

16. 
Дигитална реглажа, програм лако - 
теретних возила 

1 

 

НАПОМЕНА: 
Возила се налазе у Кладову. Из тог разлога потребно је да понуђач испуни услов да има 

сервис на територији Општине Кладово у коме ће извршити предметне услуге за наведена 

возила. 

Уколико понуђач нема сервис на територији Општине Кладово неопходно је да о свом 

трошку изврши пребацивање возила из дворишта Општинске управе Кладово до свог 

сервиса и да их врати назад (вучни воз или други одговарајући начин превоза возила). 

 



Комерцијално технички услови понуде: 

Ред. 
број 

Назив услуге Количина 

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

Укупна цена у 
динарима без ПДВ-а 

1. 
Балансирање точка „R16“,  
програм путничких возила 

1 
  

2. 
Балансирање точка „R18“,  
програм путничких возила 

 
  

3. 
Балансирање точка „R16“,  
програм лако - теретних возила 

1 
  

4. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R16“, програм путничких 
возила 

1 
  

5. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R18“, програм путничких 
возила 

 
  

6. 
Монтажа и демонтажа гуме на 
фелни „R16“, програм лако - 
теретних возила 

1 
  

7. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R16“, програм путничких возила 

1 
  

8. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R18“, програм путничких возила 

 
  

9. 
Вулканизирање спољне гуме 
„R16“, програм лако - теретних 
возила 

1 
  

10. 
Чеповање „R16“, програм 
путничких возила 

1 
  

11. 
Чеповање „R18“, програм 
путничких возила 

 
  

12. 
Чеповање „R16“, програм лако - 
теретних возила 

1 
  

13. 
Уградња тубелес вентила, 
програм путничких возила 

1 
  

14. 
Уградња тубелес вентила, 
програм лако - теретних возила 

1 
  

15. 
Дигитална реглажа, програм 
путничких возила 

1 
  

16. 
Дигитална реглажа, програм лако - 
теретних возила 

1 
  

УКУПНА ЦЕНА у динарима без ПДВ-а: 
 
 
 

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом:  

Услови плаћања (не краћи од 15 
дана): 

______ дана 



Рок извршења услуге (не дуже од 3 
сата): 

______ сат/а  

Локација сервисера ___________________________ 

Удаљеност сервисера од места 
локације Наручиоца  ____________________ километара/метара 

Рок важења понуде 
 
 

 

Цене су фиксне током целе 2017.године и у себи садрже све припадајуће трошкове. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________            _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  



О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 

 

Партија 2. Прање возила 

 

       Понуда бр. ________________ од ___________2017.године                                                     
за jaвну набавку број ЈН 11/2017 - вулканизерске услуге и прање возила 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески 
идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса 
понуђача (e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

             

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески 
идентификациони број: 

 

Име особе за контакт:  

Проценат укупне 
вредности набавке који 
ће извршити 
подизвођач: 

 

Део предмета набавке 
који ће извршити 
подизвођач: 

 

  

 

 



Техничке карактеристике: 

 

Ред. 
број 

Назив услуге Количина 

1. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм путничких 
возила 

1 

2. 
Дубинско прање, програм 
путничких возила 

1 

3. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм лако - 
теретних возила 

1 

4. 
Дубинско прање, програм лако - 
теретних возила 

 

5. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм минибус 
(број седишта 15+2+1 ) 

1 

6. 
Дубинско прање, програм минибус 
(број седишта 15+2+1 ) 

1 

 

 

НАПОМЕНА: 
Возила се налазе у Кладову. Из тог разлога потребно је да понуђач испуни услов да има 

сервис на територији Општине Кладово у коме ће извршити предметне услуге за наведена 

возила. 

Уколико понуђач нема сервис на територији Општине Кладово неопходно је да о свом 

трошку изврши пребацивање возила из дворишта Општинске управе Кладово до свог 

сервиса и да их врати назад (вучни воз или други одговарајући начин превоза возила). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комерцијално технички услови понуде: 

Ред. 
број 

Назив услуге Количина 

Јединична 
цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

Укупна цена у 
динарима без ПДВ-а 

1. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм путничких 
возила 

1 

  

2. 
Дубинско прање, програм 
путничких возила 

1 
  

3. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм лако - 
теретних возила 

1 

  

4. 
Дубинско прање, програм лако - 
теретних возила 

1 
  

5. 

Редовно прање 
(споља, усисавање и брисање 
ентеријера), програм минибус 
(број седишта 15+2+1 ) 

1 

  

6. 
Дубинско прање, програм минибус 
(број седишта 15+2+1 ) 

1 
  

УКУПНА ЦЕНА у динарима без ПДВ-а: 
 
 
 

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом:  

Услови плаћања (не краћи од 15 
дана): 

______ дана 

Рок извршења услуге (не дуже од 3 
сата): 

______ сат/а  

Локација сервисера ___________________________ 

Удаљеност сервисера од места 
локације Наручиоца  ____________________ километара/метара 

Рок важења понуде 
 
 

 

Цене су фиксне током целе 2017.године и у себи садрже све припадајуће трошкове. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________            _____________________________ 



Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке – вулканизерске услуге и прање возила, број ЈН 11/2017, испуњава 

све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку; 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
 



 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке – вулканизерске услуге и прање возила, број                

ЈН 11/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку; 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 


