
 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-27/1 

Дана:21.03.2017.године 

МАЛИ ЗВОРНИК  

     

 

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде  

 

Подаци о предмету набавке: 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о 

јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), „Текуће 

поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник“, број 404-27 . 

  

Поштовани,  

 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Текуће поправке и 

одржавање службених возила општине Мали Зворник  

Молимо Вас да нам до 24.03.2017.године  до 11 часова доставите Вашу 

понуду за набавку Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали 

Зворник 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена 

Уз понуду сте дужни да доставите решење да сте регистровани код 

надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

 Да понуђач поседује: 

-  канал са припадајућом каналском дизалицом, 

- уређај за центрирање трапа, 

- дијагностичке уређаје за детекцију квара на возилима 

Доказ: Уз понуду приложити копију пописне листе основних средстава са стањем 

на дан 31.12.2016. године 

 

  У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију 

  Понуду доставити на адресу: „Општинска управа Општине Мали 

Зворник, ул. Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник  Понуда за јавну 

набавку Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали 

Зворник  број 404-27    - НЕ ОТВАРАТИ-„.    

   

  С поштовањем, 

 

 

Комисија за јавне набавке 

                                                                                         

                                                                         

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ БРОЈ  1 

 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА 

Понуда бр: _____________ 

 

         Понуда бр._________ од _____________ за  набавку – Текуће 

поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник  

Општи подаци о понуђачу 

  

Назив понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Адреса понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Овлашћено лице: 

________________________________________________________________________ 

  

Особа за контакт: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефон: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефаx: 

________________________________________________________________________ 

 

Е – маил: 

________________________________________________________________________ 

  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

________________________________________________________________________ 

  

Матични број: 

________________________________________________________________________ 

  

ПИБ: 

________________________________________________________________________ 

  

 

 

Датум:                            Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                           М.П. 

 
 

 

 



  СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ 
- Текуће поправке и одржавање службених возила општине Мали Зворник- 
 

I-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА  

Редни 

број 

Врста услуге Јединица 

мере 

количина Цена без ПДВ-а  Цена са ПДВ-ом 

 

1. Tекуће поправке и 

одржавање  

службених возила 

општинске управе 

Мали Зворник 

норма/час 1   

                                                                         УКУПНО:  

 
 

 

 

Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може бити већа од средства 

планираних финансијским планом наручиоца, односно износа процењене 

вредности. 

 

У цену морају бити урачунати  сви трошкови  

 

1.Плаћање: у року од __________________дана од дана испостављања фактуре. 

   Авансно плаћање није дозвољено 

 

 

 

р.бр. Модел 
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Врста 

горива 

Општина Мали Зворник      

1.  
PEUGEOT 407 LO 015AI путничко 2005 бензин 

2.  
JUGO IN / LO 019VO путничко 2007 бензин 

3.  
LADA NIVA 4X4 LO 009VC 

тереснко/

путничко 
2011 

Бензин

/плин 

4.  
FORD TRANSIT BG 357TA путничко 2003 дизел 

 



2. Рок  и начин извршења услуге 

 Рок на који  се уговор закључује је до 31.12.2017.године  

Пружање услуга Понуђач започиње на основу примљеног налога од стране 

Наручиоца. Наручилац уз возило доставља Понуђачу писмени радни налог. 

  Наручилац ће возило које је предмет одржавања, предати у рад на 

локацији Понуђача. 

 Наручилац ће возило које је предмет преноса - шлеповања, предати 

на месту квара возила. 

 У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога 

Наручиоца, Понуђач утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене у 

радном налогу, дужан је да тражи сагласност Наручиоца за извршење додатних 

услуга. Наручилац ће своју сагласност за извршење додатних услуга, потврдити 

овером радног налога са допунама Понуђачу. 

 Рок  почетка вршења услуге (преузимања возила на рад) не може 

бити дужи од 1 радног дана од дана пријема писменог налога Наручиоца.   

 Рок за извршење услуге редовног/ванредног сервиса и мањих 

поправки не може бити дужи од 2 раднa дана од дана када Понуђач преузме возило 

у рад. 

 Рок за извршење услуге за веће поправке не може бити дужи од 5 

дана од дана када Понуђач преузме возило у рад. 

 Рок одазива на позив Наручиоца за превоз неисправног возила не 

може бити дужи од 1 часа од пријема писменог или усменог захтева Наручиоца. 

 Понуђач може, само у случају разлога које сам није скривио и уз 

усмену сагласност Наручиоца, продужити рокове за извршење услуге, које је дао у 

понуди, односно на које се обавезао потписивањем Уговора. 

Понуђач даје гаранцију од 12 месеци на извршене услуге . 

Гаранција на уграђене резервне делове је произвођачка.   

                       Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичне квантитативно-

квалитативне примопредаје. 

                     Наручилац задржава право да за поједине резервне делове тражи 

гарантни лист. 

                      Уколико  Наручилац констатује да је дошло до квара на возилу 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 

возило у исправно радно стање.  

 
Понуђач: 

                                           

М.П.            ______________________________________                          

           Потпис овлашћеног представника понуђача 


