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

број 7447  3 Обрађивач: кIк Д.Ристановић

15.09.2021. године Датум: 15.09.2021. године
БЕОГРАД

Позив за достављање понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти доставите понуду за набавку услуге – демонтажа,
монтажа и балансирање гума за потребе ВП 2084 Београд.

УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

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

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је набавка услуге – демонтажа, монтажа и балансирање гума за
потребе ВП 2084 Београд, ради издавања наруџбенице на период од 1 (једне) године.

2. КОЛИЧИНА УСЛУГА

Под количином услуга сматра се могући број појединачних акција одржавања на
годишњем нивоу и представља статистички просек за трогодишњи период уназад
(2018., 2019. и 2020. година).

Оријентациона количина услуга одржавања моторних возила (замена гума) за време
трајања наруџбенице износи, према следећем:
 за Партију 1 – 750 комада,
 за Партију 2 – 300 комада.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Понуђена услуге морају се у потпуности реализовати према прописима о квалитету,
стандардима и техничким спецификацијама из предметне области. Извођач преузима
потпуну одговорност за квалитет уговорених услуга и обавезује се да ће услуга у свему
бити реализована квалитететно и према прописима, стандардима и техничким
спецификацијама из предметне области. Квалитативни и квантитативни пријем врши
комисија коју одреди Наручилац или Корисник.

Понуђач даје гаранцију од 12 (дванаест) месеци за извршене услуге, у условима
прописане употребе, коришћења, руковања и одржавања, сходно прописима
произвођача.

4. РОКОВИ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ

Услуге одржавања моторних возила Добављач извршава у сопственом погону.

Под даном почетка реализације услуге у погону Добављача подразумева се датум
предаје средства за рад (пнеуматика, точкова и/или моторног возила) Добављачу који
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се евидентира у записнику о реализованим радовима чија форма ће бити саставни део
наруџбенице.

Рок за извршење сваке појединачне предметне услуга не може бити дужи од 1 (једног)
дана за један комплет гума за једно конкретно средство од дана почетка
реализације услуге за Партију 1 и не дужи од 3 (три) дана за један комплет гума за
једно конкретно средство од дана почетка реализације услуге за Партију 2.

Под комплетом гума за једно средство подразумева се количина пнеуматика који су
уграђени на средство и који су у индивидуалном комплету резервног алата и прибора
тог средства а у складу са техничком докуметацијом средства.

Под даном завршетка реализације услуге подразумева се датум пријема средства од
Добављача који се евидентира у записнику о реализованим радовима чија форма ће
бити саставни део наруџбенице.

Уколико се приликом пријема возила утврди да услуга није извршена у складу са
наруџбеницом, сматра се да услуга није реализована и да је позив за пријем возила не
важећи.

5. ПЛАЋАЊЕ

Начин плаћања: вирманом, одложено - 30 дана од дана достављања рачуна у
деловодство ВП 2084 Београд.

За извршене услуге, а на основу издате наруџбенице, Добављач доставља Кориснику,
рачун у два примерка потписан и оверен, сукцесивно за период од 01. до последњег
дана у месецу,  ради обраде  рачуна и слања предмета на исплату.

Рачун треба да садржи следеће елементе: број рачуна, датум рачуна, број радних
налога Добављача, број наруџбенице, опис извршених услуга, марке и типове возила,
регистарске ознаке возила, износ пореза и укупан износ рачуна.

Уз рачун се прилажу Записници о извршеним услугама чија форма ће бити саставни
део наруџбенице.

6. ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА НАБАВKE

Наруџбеница се издаје за сваку партију само једном понуђачу, односно добављачу на
период од 1 (једне) године, а за потребе ВП 2084 Београд, и дефинише врсту и обим
оквирно потребних услуга одржавања моторних возила, и јединачну цену за исте.

Критеријум за избор најповољнијег добављача је најнижа понуђена цена у складу
са обрасцем структуре цене (Прилог број 2). Укупна понуђена цена у обрасцу
структуре цене служи само за рангирање и оцену понуда. Добављач услуге
реализује у складу са стварном потребом Наручиоца, према потребним
количинама а по уговореним јединачним ценама. Понуђач не мора доставити
понуду за целокупан асортиман, али мора доставити понуду за целокупну партију.
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити за сваку партију посебно.



Страна 3 од 8

Уколико два или више понуђача буду понудили исту укупну цену по партијама,
наручилац ће као најповољнијег изабрати понуђача који је најближи седишту
Наручиоца.

7. 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. Плаћање вирманом, одложено - 30 дана рачунајући од дана достављања

рачуна у деловодство ВП 2084 Београд,
3. Сви прилози морају бити попуњени,
4. Опцију понуде, не краћу од 20 дана.

8. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Писане понуде, доставити најкасније до 10,00 часова дана 22.09.2021. године
електронском поштом на mail: 1.loc@vs.rs (у наслову мејла навести:,,ПОНУДА за
јавну набавку услуге – замена пнеуматика“) или лично или поштом на адресу: ВП
2084 Београд, улица Ослобођења број 30 (КН 3) – канцеларија општих послова, са
напоменом:

,,Понуда за јавну набавку – услуга замене пнеуматика“- НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се
разматрати.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ВП 2084 Београд: улица
Ослобођења број 30, Раковица, Београд, објекат 15, касарна Кнежевац.

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у
10,15 часова, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 22.09.2021.
године. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
Понуђача. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом
издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

9. ОСТАЛО

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

 Пнеуматике за замену обезбеђује Наручилац. Транспорт средстава за рад
(пнеуматика, точкова и/или моторног возила) од Наручиоца/Корисника до
Добављача и од Добављача до Корисника/Наручиоца реализује
Наручилац/Корисник.

 Место извршења услуга мора бити у гарнизону Београд (централне градске
општине – до 25 километара удаљени од места наручиоца). Уколико је
понуђено место извршења услуге ван гарнизона Београд, понуда ће бити
одбијена као неодговарајућа.
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 Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из спецификације
Обрасца структуре цена и стварно извршеним радовима.

 Отказивање услуге (казнена одредба): уколико Добављач не изврши услугу у
року дефинисаном у наруџбеници дужан је да Наручиоцу 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: Образац структуре понуђене цене
Прилог број 3: Изјава о независној понуди
Прилог број 4: Подаци о добављачу

ДР КОМАНДАНТ
пуковник
мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добављач _______________________________

Број понуде _______________________________

Датум _______________________________

Место _______________________________

Рок важења понуде __________________________

ПОНУДА

На основу Позива за достављање понуда бр. ______ - 3 од __.__.2021. године ВП 2084
Београд, у поступку набавке услуге демонтажа, монтажа и балансирање гума, дајемо
понуду према овом Обрасцу понуде и приложеном обрасцу структуре цене - Прилог
број 2, у прилогу ове понуде.

ПАРТИЈА 1

Укупна цена понуђених услуга је __________________ динара без ПДВ-а, односно
___________________ динара са ПДВ-ом, са јединачним ценама позиција у
приложеном обрасцу структуре цене - Прилог број 2, у прилогу ове понуде.
Место извршења услуга (улица, број и општина):
_______________________________________________________________________

ПАРТИЈА 2

Укупна цена понуђених услуга је __________________ динара без ПДВ-а, односно
___________________ динара са ПДВ-ом, са јединачним ценама позиција у
приложеном обрасцу структуре цене - Прилог број 2, у прилогу ове понуде.
Место извршења услуга (улица, број и општина):
_______________________________________________________________________

У ____________

дана ___.___.2021.године

Понуђач

_______________________

име и презиме, печат и потпис
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Прилог бр.3

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 број 4

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Телефон:

Телефакс:

email:

Број рачуна понуђача и назив банке:
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колону 6 – уписати колико износи јединачна цена без ПДВ-а.

У колони 9 – уписати укупну цену са ПДВ-ом и то тако што се помножи јединична
цена са ПДВ-ом (наведена у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у
колони 5).

При попуњавању обрасца водити рачуна да вредности исказане у овом обрасцу буду
исте као вредности унете у Образац понуде

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде
мора да садржи све основне елементе структуре цене,  тако да понуђени укупни износ
цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).

НАПОМЕНА: Све количине позиција из овог обрасца су орјентационе и служе за
упоређивање понуда. Јединичном ценом обухватити све трошкове. Количине
предвиђених радова су ограничене роком важења наруџбенице од 1 (једне) године или
док се не утроше финансијска средства планирана за набавку.

Наруџбеница се издаје на укупан износ, а фактурисање и наплата се врши по
јединичним ценама из спецификације Обрасца структуре цена и стварно извршеним
радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији су дате оквирно на основу
досадашњег искуства.



Прилог број 2

Ред.
бр. Димензија Пример пнеуматика Пример врсте/типа м/в

Процењени број
 акција замене

гума за
годину дана

(комади)

Јединачна цена
(без ПДВ)

Јединачна цена
(са ПДВ)

Укупна цена
(без ПДВ)

Укупна цена
(са ПДВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАРТИЈА 1 - ГУМЕ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕНСКА И КОМБИ МОТОРНА ВОЗИЛА

1 R13 10

2 R14 120

3 R15 200

4 R16 120

5 R17 10

6 R18 10

7 R15 80

8 R16 200

ПАРТИЈА 2 - ГУМЕ ЗА ТЕРЕТНА И ПРИКЉУЧНА МОТОРНА ВОЗИЛА

9 R15 8.25 R15 Полуприколица Горица 50

10 R16 7.00 R16, 7.50 R16 TAM 75, Електроагрегат вучни,
Трактор IMT, Виљушкар 20

11 R17.5
215/75 R17.5, 235/75
R17.5,
245/70 R17.5

Mercedes 814, Полуприколица плато 30

12 R18 12.00-18, 13.00-18 TAM 110/150, BOV, VPB M86, 70

13 R20 8.25 R20, 10.00 R20,
11.00 R20

FAP 1314, FAP 2228, FAP 2026, TAM
110 T10, Mercedes 1317, TAM 5000,
Elektroagregat, Viljuskar

30

14 R21 425/85 R21 FAP 2026 20

15 R22.5
13.00 R22.5, 285/65
R22.5, 295/80 R22.5,
315/80 R22.5

FAP 1118, Аутобуси, MAN TGS,
Iveco Stralis, SCANIA,
Полуприколица

70

16 R24 500-610 18.00-24 MAZ 537 10

Прилог: Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене
ПОНУЂАЧ
___________________________
(име и презиме, потпис и печат)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Рок за извршење услуге за Партију 1 за један комплат гума за једно конкретно средство :____________ дана (не сме бити дужи од 1 дана од дана почетка реализације
услуге).
Рок за извршење услуге за Партију 2 за један комплат гума за једно конкретно средство :____________ дана (не сме бити дужи од 3 дана од дана почетка реализације
услуге).
Рок за плаћање: __________________ дана ( не сме бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана достављања рачуна  ВП 2084 Београд, сукцесивно за период од 01. до
последњег дана у месецу. Уколико је понуђени рок за плаћање услуге краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа).
Опција понуде: ____________ дана (најмање 20 дана од дана отварања понуде).

Комерцијални
пнеуматици

Комерцијална путничка моторна
возила

Комерцијални
пнеуматици

 PUCH, Pinzgauer,  Lada Niva, Opel
Vivaro, Fiat Ducato, Dacia Duster,

Citroen Jumper, Mercedes kombi, Ford
Tranzit, Renault Trafic, Iveco

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1:

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2:

УКУПНО:


