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21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6433-139 

текући рачуни:  200-2291760107001-18;                                    

265-2010310003850-51; 205-601-31; 

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493 

Број:  1169/1 

Датум: 05.10.2021.  

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 
 

- Прање моторних возила 2021. год. (II) –  

(за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-Ловотурс“-а) 
 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку услуга: 

Прање моторних возила 2021. год. (II) -  за потребе Дирекције ЈП и Огранка предузећа  

„Војводинашуме-Ловотурс“. 

 

Предметне услуге су потребне, према следећој спецификацији: 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Количина 

(ком) 

Јединична цена 

у динарима 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена  у 

динарима  

(без ПДВ-а) 

1. Прање путничког аутомобила 200   

2. Прање теренског возила 50   

УКУПНО: 
 

 

 

Рок извршења услуга: током трајања уговора, у року од годину дана. 

 

Укупна цена: _________________ дин, без ПДВ-а.  

 

Укупна цена: _________________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

Техничке карактеристике предметних услуга: 
 

Услуге прања возила – комплет (споља и изнутра) са шампонирањем, испирањем и 

чишћењем унутрашњости возила  

 

Опис услуга:  

- Прање возила топлом и хладном водом, са шампонирањем споља; 

- Испирање возила топлом и хладном водом; 

- Усисавање унутрашњости возила, прање и брисање унутрашњих стакала, чишћење 

 пластичних делова (инструмент табла, пластични делови на вратима, гепеку и др.) уз употребу  

 спреја. 

 

Понуђач треба да располаже, односно да поседује следеће: 

- минимум 2 места за прање возила; 

- минимум 2 машине за прање возила под високим притиском, хладном и топлом водом, 

који је прилагођен за прање возила без оштећења; 

 



Страница 2 oд 4 

 

  

- хемијска средства за одмашћивање и чишћење возила која по свом хемијском саставу не 

оштећује возило; 

- минимум 2 возила које у датом моменту може преузети у рад  

- обезбеђен паркинг за минимум 2 возила која чекају на пружање предметних услуга, као 

и за остала возила којима је услуга пружена – окончана. 

 

Квалитет услуга:  

Квалитет пружања услуга мора у потпуности да одговара стандардима, прописима и 

правилима струке за ту врсту услуге и захтевима Наручиоца услуга. Понуђач је у обавези да у 

року од најдуже 60 минута по пријави рекламације на квалитет извршене услуге отклони 

разлоге рекламације. 

 

Начин извршења услуга:  

Сукцесивно, према потреби Наручиоца, уз претходно обавештавање Даваоца услуга, усменим, 

или писменим путем, од стране Наручиоца. Наручилац је у обавези да благовремено ставити 

на располагање возила, која су предмет уговора.  

 

Рок извршњења услуга прања возила (комплет – споља и изнутра) је максимум 60 минута 

по возилу од момента пријема возила у аутоперионицу; 

 

Место извршења услуга: Место извршења услуга је аутоперионица изабраног понуђача. 

Наручилац довози возила на прање у аутоперионицу изабраног понуђача.  

 

Уколико је аутоперионица удаљена више од 15 km од седишта предузећа ЈП 

„Војводинашуме“, Прерадовићева 2, Петроварадин, Понуђач је обавезан да сноси све 

трошкове транспорта возила (од адресе наручиоца до аутоперионице понуђача и назад - 

до наручиоца).  

 

 

Понуђач је у обавези да у следећем пасусу понуде наведе адресу аутоперионице у којој  ће  

вршити прање возила и удаљеност тог објекта у километрима од седишта Наручиоца 

(Прерадовићева број 2, 21132 Петроварадин). 

 

Адреса аутоперионице: _______________________________________________________ 

 

Удаљеност у km од адресе наручиоца (Прерадовићева бр. 2, Петроварадин) ____  km.  

(Понуђач наводи тражени податак). 

 

Радно време: понуђач се обавезује да пружа своје услуге радним данима од 8 до 16 сати, као и 

суботом од 8 до 13 сати.  

 

Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити уплатом на 

рачун понуђача у року од ______ дана (мин. 7, а макс. 45 дана), од дана пријема уредно 

испостављане фактуре за плаћање.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

 

у поступку набавке услуга: Прање моторних возила 2021. година (II), 2021. год. –  

                                      (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 
 

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 

 
 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Статус лица - за  физичка лица (запослен, 

незапослен или пензионер – унети податак) 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача (за које је потребно умножити овај образац за сваког 

учесника у понуди). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____  дана (најмање 30) од дана отварања понуде. 

 

Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 
 

         Датум                                                    Понуђач 

     М. П.  

_____________________________           _____________________________ 
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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена. 
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће 

одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога 

идентичне, путем жреба. 
 

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:  

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом:  

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

Прање моторних возила 2021. год. (II) 

(за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-Ловотурс“-а) 

 

или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла до 13.10.2021. год.  

до 12 сати на мејл адресу: sinisa@vojvodinasume.rs 

 

 

 

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити од особа за контакт: 

Синиша Цвјетковић  и Влада Иванчевић, тел: 021/431-144. 

mailto:sinisa@vojvodinasume.rs

