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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” 

ОП „Војводинашуме-Ловотурс“ 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/432-221 

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

Број: 1498/1  

Датум: 14.12.2021. 

 

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: 
 

- Услуге вулканизера и оптика,  2021. год. –  

(за потребе Дирекције ЈП) 
 

 

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

 

- Услуге вулканизера и оптика 

 

Предмет набавке није обликован по партијама: 

 

Табела бр. 1 – Вулканизерске услуге за путничка возила 

Р.бр. Врста услуге Бр.пнеуматика/

точкова 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

 

1. 

Монтажа, демонтажа и 

балансирање пнеуматика 

R14-R15 (tubeless) и пуњење 

гума азотом 

 

10 

  

 

2. 

Монтажа, демонтажа и 

балансирање пнеуматика R16 

(tubeless) и пуњење гума 

азотом 

 

10 

  

 

3. 

Монтажа, демонтажа и 

балансирање пнеуматика R17 

(tubeless) и пуњење гума 

азотом 

 

10 

  

 

4. 

Монтажа, демонтажа и 

балансирање пнеуматика R18 

(tubeless) и пуњење гума 

азотом 

 

10 

  

5. Монтажа и демонтажа 

пнеуматика (tubeless), фелне 

10   

6. Скидање-пребацивање точка 10   

7. Балансирање точка R14-R15 

(tubeless) 

10   

8. Балансирање точка R16 

(tubeless) 

10   

9. Балансирање точка R17 

(tubeless) 

10   

10. Балансирање точка R18 

(tubeless) 

10   
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11. Поправка пнеуматика 

(tubeless), чеповањем 

10   

 

12. 

Поправка (пробој) 

пнеуматика (tubeless) 

уградњом хладне флеке 

 

10 

  

13. Тubeless чеп 10   

14. Закрпа (флека) UP-4,5 10   

15. Замена вентила (tubeless) 10   

УКУПНО, без ПДВ-а  

УКУПНО, са ПДВ-ом  

 

 

Табела бр. 2 – Услуге оптике за путничка возила 

Р.бр. Врста услуге Бр.пнеуматика/

точкова 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. Подешавање распона-оптика, 

Toyota Land Cruiser 

2   

2. Подешавање распона-оптика, 

Škoda Superb 

4   

3. Подешавање распона-оптика, 

Škoda Octavia 

4   

4. Подешавање распона-оптика, 

Škoda Fabia 

4   

5. Подешавање распона-оптика, 

Škoda Yeti 

2   

6. Подешавање распона-оптика, 

Škoda Octavia Scout 

5   

 

7. 

Исправљање 

алуминијумских фелни од 

R14-R16 

 

5 

  

 

8. 

Исправљање 

алуминијумских фелни од 

R17-R18 

 

5 

  

УКУПНО, без ПДВ-а  

УКУПНО, са ПДВ-ом  

 

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

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ (табела бр. 1 + табела бр. 2) износи _____________ динара ПДВ-а, 

односно ____________ динара са ПДВ-ом 

 

Место вршења услуга: Место вршења предметних услуга је вулканизерска радионица 

Понуђача. Наручилац довози возила на сервисирање у вулканизерску радионицу понуђача.  

 

Адреса Понуђача је: _______________________________________________________________ 

Удаљеност вулканизерске радионице од седишта Дирекције ЈП „Војводинашуме“, 

Прерадовићева бр. 2 Петроварадин је: _______ km 
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Уколико је вулканизерска радионица удаљена више од 10 km од седишта Дирекције ЈП 

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

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

- до наручиоца).  

 

Квалитет извршених услуга мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке 

за ту врсту услуга и захтевима Наручиоца.  

 

Рок и начин плаћања:  

Одложно вирманско плаћање у року од _____ дана (минимум 10, максимум 45 дана) од доставе 

фактуре, након извршене улуге. 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ      Наручилац: Дирекција ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин,  

 у поступку набавке услуга: Услуге вулканизера и оптика за Дирекцију ЈП, 2021. год. и то: 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-мејл): 

 
 

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 ____ (најмање 30) дана од дана отварања понуде. 
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Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 

 

Датум                                          Понуђач 

     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 

 

 

 

 

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:  

“Војводинашуме-Ловотурс”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:  

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку услуга: 

- Услуге вулканизера и оптика за  

Дирекцију ЈП,  2021. год. – 

 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем mail-а до понедељка 20.12.2021. године до 10 

сати, на е-mail: sinisa@vojvodinasume.rs 

 

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/432-221  

(понедељак – петак, од 7:00 до 15:00 сати). 

 

Особе за контакт: 

Наташа Мирић и Синиша Цвјетковић 

 


