
 

 

Дел.број: 02-27/2021/3 
Нови Сад , 01.06.2021. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за услуге : Текуће поправке и одржавање 

опреме - Летње и Зимске гуме за возила УНСа 

 

Предметна набавка подразумева услугу Текуће поправке и одржавање опреме - Летње и 

Зимске гуме за возила УНСа што подразумева следеће:  
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

Летње и Зимске гуме за: 
Марка: ШКОДА 

Модел: SUPERB AMBITION 

Година производње: 2016. 

Број шасије: TMBAH7NP6H7041263 

Запремина мотора 1968 

Опис: Летње гума 215/55 R17 PIRELLI CINTURATO P7 SI 94V  или одговарајућа у класи 

 

Количина за набавку: 4 гуме  215/55 R17 PIRELLI CINTURATO P7 SI 94V  или 

одговарајућа у класи. 

Тубулес вентил   4 ком 

Комплет монтажа,баланс и азот 17“ 
 

Цена за предметну услугу по комаду износи _____________________динара без обрачунатог 

ПДВа, тј. ______________ динара са обрачунатим ПДВом.  

 

Цена за  4 комада износи _____________________динара без обрачунатог ПДВа, тј. 

______________ динара са обрачунатим ПДВом 

 

Цена за  Тубулес вентил   4 комада износи _____________________динара без обрачунатог 

ПДВа, тј. ______________ динара са обрачунатим ПДВом 

 

Цена за  Комплет монтажа,баланс и азот 17“ 4 комада износи 

_____________________динара без обрачунатог ПДВа, тј. ______________ динара са 

обрачунатим ПДВом 

 

ПО ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:   ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗДА 

ПРЕДРАЧУН ПО УПУТСТВУ НАРУЧИОЦА КАКО БИ ИСТИ БИО ОСЛОБОЂЕН ОД 

ПДВа. У ЦЕНУ СУ УРАЧУНАТИ СВИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ 

НАБАВКЕ. 

   

Начин и услови плаћања: Наручилац ће платити  Понуђачу по извршеном послу, у року од 

__________ дана од службеног пријема исправно испостављеног рачуна (рок не може да буде 

краћи од 7 дана нити дужи од 45 дана). 

    

 Рок важење понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 



Понуда мора да буде на меморандуму фирме са свим елементима спецификације. 

Понуде конципирати како је дато у захтеву, с тим да ће се у обзир узимати укупна понуда коју 

нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену.  

 

Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и 

оверена, сматраће се неисправном.  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

 

Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и 

укупно.  

 

Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно. Ценом понуђача морају 

бити обухваћени и сви евентуални попусти и ослобађање од ПДВ-а (не исказују се посебно). Цена 

се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују  

 

Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет. 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 7 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног 

рачуна, али не и дужи од 45 дана. 

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена услуга у складу са 

Уговором. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Елемент критеријума за доделу уговора је  „Најнижа понуђена цена“. 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио  дужи рок плаћања. 
 

3 Достављање понуда: 

Датум  07.06.2021. до 10  часова без обзира на начин доставе 

- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ; др Зорана Ђинђића 1  21000 Нови 

Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

 Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs 

 

Обавезни подаци: на понуди (образац понуђача) навести цену са и без ПДВ-а, начин плаћања, рок 

и место испоруке, технички опис у складу са тачком 2 позива и евентуално друге елементе. 

 

4 Након истека рока за достављање понуда Службеник за јавне набавке разматраће 

достављене понуде одмах по истеку рока за њихово подношење тј. последњег дана и часа 

у просторијама Наручиоца: Универзитет у Новом Саду,др  Зорана Ђинђића 1, Нови Сад. 

 

5 Критеријум за избор најповољније понуде, најнижа понуђена цена. Не благовремена 

понуда као и  понуда понуђача која не садржи комплетну спецификацију са тех. описом, 

или описом који не одговара траженом у позиву неће се разматрати. 

 



6 Наруџбеница се издаје у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о издавању 

наруџбенице, након чега се потписује уговор са најповољнијим понуђачем.  

 

7 Службеник за јавне набавке у Универзитету у Новом Саду је Јован Јоковић тел.: (021) 485-

2010 е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs факс (021) 450-418. 


