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ВОЈНА ПОШТА Чувати  до 2027. године
Бр. 2084 Функција 30 редни број 51

број 3150  3 Обрађивач: кп Д.Ристановић

07.04.2021. године Датум: 07.04.2021. године
БЕОГРАД

Позив за достављање понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти доставите понуду за набавку услуге – оправка м/в
Volkswagen Golf 1.6, рег.бр. Р-1667 из ВП 9857-10 Београд.

УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Услови под којима ће се извршити додела набавке, састоје се у следећем:

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је оправка м/в Volkswagen Golf 1.6, рег.бр. Р-1667 из ВП 9857-10
Београд, потребно је извршити сервис у гарантном року (замену филтера уља, замену
филтера полена и замену уља у мотору) за следеће возило:

Назив средства Број шасије Број мотора Година
производње

Пређена
километража

Регистарска
ознака

Volkswagen Golf
Trendline 1.6 TDI

WVWZZZAUZKP065728 DGT593486 2019 15.770 km P-1667

2. ИЗБОР  НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА НАБАВKE

Критеријум за избор најповољнијег добављача биће најнижа цена.
При истим понуђеним условима, повољнији је понуђач са краћим роком извршења
услуге.

3. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

а) Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:

1. Јединачну и укупну цену (без ПДВ-а),
2. Рок извођења радова, од почетка реализације услуге,
3. Плаћање вирманом, одложено - 30 дана рачунајући од дана достављања

рачуна у деловодство ВП 2084 Београд,
4. Опцију понуде, не краћу од 20 дана,
5. Понуђач мора бити овлашћени сервисер за наведени тип возила (возило је у

гарантном року), о чему мора доставити доказ уз понуду. У супротном,
понуда се одбија

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Писане понуде, доставити најкасније до 11.00 часова дана 13.04.2021. године
електронском поштом на mail: 1.loc@vs.rs (у наслову мејла навести:,,ПОНУДА
Volkswagen Golf 1.6“) или лично или поштом на адресу: ВП 2084 Београд, улица
Ослобођења број 30 (КН 3) – канцеларија општих послова.
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Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се
разматрати.

5. ОСТАЛО

 Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити
телефоном на број 011/3053-378.

 Отказивање услуге (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши услугу
у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у
висини 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити
више од 5% од укупне вредности.

Прилог:
Прилог број 1: Образац понуде
Прилог број 2: Изјава о независној понуди
Прилог број 3: Подаци о добављачу

ДР ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
потпуковник
Саша Мишић, маст.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено:
електронском поштом:
 предузећима наведених у одлуци
актом:
 а/а (оргинал).



Страна 3 од 5


Прилог бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________________ од _____________________ за набавку

Услуге оправке м/в Volkswagen Golf 1.6

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Текући рачун:

Име особе за контакт:

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Укупна цена оправке без ПДВ-а

Укупна цена транспорта без ПДВ-а

Укупна цена услуге без ПДВ-а

Порез на додату вредност

Укупна цена услуге са ПДВ-ом

Рок извођења радова у радним данима

Рок важења понуде у данима

Гарантни рок на извршене радове у месецима

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попун са свим траженим подацима, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Понуде понуђача које не буду биле попуњене у потпуности са свим траженим
подацима неће бити разматране. Нерадни дани су дани викенда и државни празници.
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Прилог бр.2

Примерак Изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима сходно члану 26 Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015).

У __________________
Дана __.__.2021. године

М.П.

Понуђач
_________

Напомена:
Образац  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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Прилог бр. 3

Образац структуре цене за оправку м/в марке Volkswagen Golf Trendline 1.6 TDI

Предмет
ЈН

Потребни
радови/резервни делови

Број
НЧ/
ком

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7

РА
Д

–
Н

Ч

Замена уља у мотору

Замена филтера уља

Замена филтера полена

Д
ЕЛ

О
В

И
 И

М
А

ТЕ
РИ

ЈА
Л

Уље моторно

Филтер уља 1

Филтер полена 1

Трошкови
транспорта

од корисника до добављача

од добављача до корисника

УКУПНО (збир вредности рада, делова-материјала и трошкова
транспорта):

Датум: Потпис понуђача
________________ М.П. _________________________

(име и презиме овлаштеног лица)
_________________________

(потпис овлаштеног лица)


