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

број 8176  3 Обрађивач: кIк Д.Ристановић

12.10.2021. године Датум: 11.10.2021. године
БЕОГРАД

Позив за достављање понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти  доставите понуду за набавку добара – р/д за м/в FAP.

УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

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

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке су ниже наведени р/д за м/в FAP 2228:

рбр Назив р/д Возило број мотора број
шасије

Количина
(ком)

1 Цев ауспуха предња

FAP 2228
рег.бр. Т-2624

година производње:
1997

6156326999 118175

1

2 Лонац ауспуха 1

3 Стега лонца ауспуха 1

4 Боца за ваздух 2

5
Сет за оправку главе

компресора
4110490530

1

2. ИЗБОР  НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА НАБАВKE

Критеријум за избор најповољнијег добављача биће најнижа цена. Уколико не буде
комплетних понуда избор најповољнијег понуђача ће се вршити за сваку позицију из
спецификације, посебно.

При истим понуђеним условима, повољнији је понуђач са краћим роком испоруке.

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 испоруке, не дужи од 7 (седам ) дана, од дана издавања наруџбенице,
3. Плаћање вирманом, одложено - 30 дана, од дана испоруке,



4. Сви прилози овог позива морају бити попуњени, у супротном се понуда неће
разматрати.

5. Опцију понуде, не краћу од 20 дана.

б) Диспозиција испоруке: Војна пошта 2084-3 Београд (улица Ослобођења, број 30,
Београд, ВК ,,Агино Поље“) – контакт телефон: пт Стефан Милићевић, телефон: 066/871-
4667.

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Писане понуде, доставити најкасније до 10,00 часова дана 19.10.2021. године
електронском поштом на mail: 1.loc@vs.rs или на факс: 011/3053-467 или лично или
поштом на адресу: ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30 (КН 3) – канцеларија
општих послова, са напоменом:

,,Понуда за јавну набавку  добара добара број 1.0254/2021-235-278/2021 – р/д за
FAP 2228“- НЕ ОТВАРАТИ ''.

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

5. ОСТАЛО

 Испоручена добра морају бити некоришћена.
 Трошкови транспорта урачунати су у цену коштања добара.
 Не вршити испоруку добара брзом поштом, већ директно од стране представника

предузећа на место испоруке наручиоца, услед обавезе непосредног комисијског
пријема и контроле од стране наручиоца

 Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши
испоруку добара 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: Спецификација потребних добара за испоруку
Прилог број 3: Подаци о добављачу

ДР КОМАНДАНТ
пуковник
мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

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



Прилог број 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добављач _______________________________

Број понуде _______________________________

Датум _______________________________

Место _______________________________

Рок важења понуде __________________________

ПОНУДА

На основу Позива за достављање понуда бр. __________ од ___________ године ВП 2084
Београд, у поступку јавне набавке, дајемо понуду према овом Обрасцу понуде и
приложеном Прегледу потребних добара - Прилог бр. 2, у прилогу ове понуде.

Укупна цена понуђених добара је __________________ динара без ПДВ-а, односно
___________________ динара са ПДВ-ом.
Рок испоруке је  _________ дана од тренутка достављања наруџбенице.
Гаранција за испоручена добра је _____________ месеци.

Место и датум: Добављач:
_______________________ __________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________
(пун потпис)

М.П.
(читак отисак печата)



Прилог број 3
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:

У ____________
дана ___.___.2021.године

Понуђач
_______________________
име и презиме, печат и потпис



1 Цев ауспуха предња 1

2 Лонац ауспуха 1

3 Стега лонца ауспуха 1

4 Боца за ваздух 2

5
Сет за оправку главе

компресора 4110490530 1

М.П.

Прилог бр.2
Спецификација потребних добара за испоруку

рбр Назив р/д Возило број мотора број
шасије

Јединачна
цена без ПДВ-

а
(дин)

Рок  испоруке
(у радним
данима)

Гарантни
рок

(месеци)

Укупно:

FAP 2228 RBDT, година
производње: 1997 6156326999 118175

Количина
(ком)

Укупна цена
без ПДВ-а

(дин)

Укупна цена
са ПДВ-ом

(дин)


