
 

Дел. број: 02-33/2022/3  
Датум:  02.06.2022. године 
 
На основу члана 27. Став 1 Тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), 
Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује   и члана 52. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 8. март 
2018. године, 5. април 2018. године – исправка, 13. фебруар 2019. године, 29.септембар 2020. 
године)Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића брoj 1, Службеник за јавне набавке упућује 
понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Услуге сервиса аутомобила који се 
налазе у власништву Универзитета у Новом Саду. 
 
У власништву Универзитета у Новом Саду налазе се следећа 2 аутомобила: 
 

1) 
Марка: VOLKSWAGEN 
Модел: PASSAT 2.0 TDI 
Година производње: 2005. 
Број шасије: WVWZZZ3CZ6E031902 
Запремина мотора 1968 
2)  
Марка: ШКОДА 
Модел: SUPERB AMBITION 
Година производње: 2016. 
Број шасије: TMBAH7NP6H7041263 
Запремина мотора 1968 
 
Услуга редовног (малог) сервиса за један аутомобил обухвата:  
- контролу и по потреби замену филтера уља (1 ком), 
- контролу и по потреби замену филтера ваздуха (1 ком), 
- контролу и по потреби замену филтера горива (1 ком), 
- контролу и по потреби замену филтера полена (1 ком); 
- моторно уље Мобил 505.01 или одговарајуће (5 лит); 
 
Услуга великог сервиса за један аутомобил обухвата све услуге обухваћене редовним (малим) 
сервисом, као и: 
- сет озубљеног ремена (ремен, шпанер, клизач); 
- водену пумпу; 
- ПК ремен (2 kom); 
- Шпанер ПК ремена (2 kom); 
- Антифриз G-12; 
- Уље за мењач Mobil HD или одговарајуће; 
- метлице брисача; 
 
Услуга провере кочионог система обухвата: 
- предњи кочиони диск (2 ком), 
- предње кочионе плочице (2 ком), 
- задњи кочиони диск (2 ком), 



- задње кочионе плочице (2 ком); 
 
Понуђач на свом меморандуму треба да достави: 
1) цену услуга редовног (малог) сервиса за сваки аутомобил појединачно, са исказаном јединичном 
ценом сваке ставке из спецификације, 
2) цену услуга великог сервиса за сваки аутомобил појединачно, са исказаном јединичном ценом сваке 
ставке из спецификације, 
3) цену услуга провере кочионог система за сваки аутомобил појединачно, са исказаном јединичном 
ценом сваке ставке из спецификације, 
4) цену радног сата; 
 
Остали елементи понуде: 
- услови плаћања,  
- рок плаћања, 
- гарантни рок, 
- рок важења понуде; 
 
 

Цене предметних добара у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату 
вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се 
посебно). 

Понуду 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. Уколико понуда није исправно 
попуњена и оверена, сматраће се неисправном. 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
Упоређују се цене дате у понуди без ПДВ-а. Уколико се јави два или више понуђача узимаће се у обзир 
укупна вредност сервиса сваког појединачног возила, тј у случају да један нижу понуђену цену од 
другог биће изабран као најповољнији за дато возило, у случају да оба или више њих  имају исту 
најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
рок плаћања. 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 07.06.2022. године 
- Време до 12.00 часова; 
-     Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ, 2. Спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  

Др Зорана Ђинђића бр. 1, 21000 Нови Сад (или на мејл адресу: javnenabavkeuns@uns.ac.rs ) 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно или нето тј. бруто са 
урачунатим порезима и доприносима; 
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области; 
3. Услови и рок плаћања – уписује понуђач; 
4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда; 
 
С поштовањем, 

 
Универзитет у Новом Саду 
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