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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку услуга 
 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) 

позивамо да у поступку набавке услуга доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Прање службених возила 

Рок за доставу понуде: 09.03.2022. до 13,00 часова 

Обавезни елементи понуде: 

Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација / Образац структуре 

понуђене цене 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 
Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: 

Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300,- Писарница 

 - е-маil: mtimarac@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: 
Марко Тимарац,  послови јавних набавки  

mtimarac@vrsac.оrg.rs 

 

Попуњен, потписан и оверен образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: 

понуда по набавци бр. 404-058/2023-IV-09, прање службених возила – не отварај, на адресу: 

Град Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  mtimarac@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број ____________ од ______________ године за набавку бр. 404-058/2023-IV-09,  

Прање службених возила 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално  б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________ 

        

    ПДВ: ____________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________ 

 

 

Рок важења понуде:  ______  дана (најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

                  

 

 



Т Е Х Н И Ч К А    С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде 

 

 Дајемо понуду да за потребе Градске управе града Вршца квалитетно извршимо услугу 

прања возила за потребе Градске управе града Вршца, у складу са захтевима из Техничке 

спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе.  

 

р. 

бр. 
Опис услуге Количина 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 
Ауто прање споља и изнутра 

(лимузина, џип) 
1   

2 
Ауто прање споља  

(лимузина, џип) 
1   

3 
Ауто прање изнутра 

(лимузина, џип) 
1   

4 Прање комбија споља и изнутра 1   

5 
Детаљно прање  

(дубинско суво прање возила) 
1   

6 
Дубинско прање  

(дубинско влажно прање возила) 
1   

7 
Прање тепиха - патосница  

обрачун по m2 1   

8 
Детаљно прање фелни  

обрачун по комаду 
1   

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 

 Периoд важења Уговора је 12 месеци од дана потписивања Уговора, односно до утрошка 

планираних средстава.  

 Укупна вредност набавке одредива је на основу понуђених једининичних цена и стварно 

извршених услуга. 

 Количине су променљиве и није их могуће унапред одредити. Услуга прања возила за 

потребе Градске управе града Вршца вршиће се сукцесивно у току 2023 и 2024 године до 

утрошка планираних средстава. 

 Понуђач мора да располаже сервисом за пружање услуге прања возила, на територији 

града Вршца. 

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава 

која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  

 Наручилац се обавезује да извршене услуге плаћа Извршиоцу једном месечно у току 

трајања уговора, по испостављеној фактури за услуге остварене у претходном месецу, 

уплатом месечног износа на рачун Вршиоца услуге у року до 45 дана. 

 

 

 

  Датум и место                     Потпис Понуђача 

 

______________________      _______________________ 


