ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
1. Назив наручиоца: Градска управа Вршац
Адреса наручиоца: Вршац, Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.org.rs
Радно време наручиоца: понедељак – петак од 07,00 – 15,00 сати
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се одредбе Закона о јавним набавкама
не примењују у смислу члана 27. Закона
4. Предмет набавке: услуга прања службених возила Градске управе Вршац на
годишњем нивоу
5. Понуђач мора да располаже сервисом за пружање услуге прања возила са најмање
два улаза.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најповољнија понуда.
Избор најповољније понуде извршиће се бодовањем, тако што најнижа понуђена цена
за одређену врсту услуге носи означени максималан број поена. Свака следећа цена за
одређену услугу ставља се у однос према најповољнијој цени и множи са
одговарајућим датим бодовима ради сразмерног бодовања и рангирања. (најповољнија
цена / понуђена цена х одговарајући број бодова). Најповољнија је понуда са
највишим збиром бодова који не може бити већи од 100 бодова.
Р.бр.
Опис услуге
1.
прање возила споља и изнутра

Број бодова
82

2.

прање возила споља

3

3.

прање возила споља са воскирањем

5

4.

прање - чишћење унутрашњости возила

1

5.

дубинско прање унутрашњости возила

1

6.

прање комбија споља и унутра

5

7.

Прање теренског возила споља и унутра

3

7. Начин достављања понуде: понуде се предају на писарницу Градске управе,
најкасније до 12.08.2021. године, до 11:00 сати. На коверти обавезно назначити да се
ради о понуди за прање службених возила.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дајемо понуду број ____________ од ______________ за набавку услуге прања
возила за потребе Градске управе Вршац

Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса седишта: __________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________
ПИБ број: ________________________________________________________
Текући рачун: _____________________________________________________
Банка: ___________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________

Р.бр.

Опис услуге

1.

Прање возила споља и унутра

2.

Прање возила споља

3.

Прање возила споља са воскирањем

4.

Прање – чишћење унутрашњости возила

5.

Дубинско чишћење унутрашњости возила

6.

Прање комбија споља и унутра

7.

Прање теренског возила споља и унутра

Јединична цена без
ПДВ

Количине су променљиве и није их могуће унапред одредити. Услуга прања возила за
потребе Градске управе Вршац вршиће се суксцесивно у току 2021. и 2022. године до
утрошка средстава планираних за набавку, односно најдуже за период од годину дана
од закључења уговора.

Датум:_______________

Потпис одговорног лица
Понуђача:

_____________________

