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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-4/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке Гуме за службена возила са вулканизерским услугама 

Назив и ЦПВ ознака 

Назив:     Гуме за аутомобиле 

Ознака:   34351100 

Назив:     Услуге поправкe гума, укључујући монтажу и  

                 центрирање  

Ознака:   50116500 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 27. 

став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  („Службени 

гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-4/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: 

Добра 2.1.16 конто 515010 

 
Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

• Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора. 

 

Место, рок и начин испоруке добара  

• Место испоруке предметних добара: сервисна радионица изабраног Понуђача за наручиоца ЈКП 

„Градска топлана“, Зрењанин, ул. Панчевачка 55; 

• Понуђач ће добра испоручивати сукцесивно када иста затражи наручилац на основу усменог или 

писменог захтева наручиоца, а услуге пружати на захтев наручиоца и све на период од годину дана од 

дана закључења уговора, односно до утрошка средстава која је наручилац планирао да утроши за ту 

намену. 

 

Квалитет и гаранција  

• Добра и услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

• Гарантни рок за пнеуматике (гуме) не може бити краћи од 24 месеца, а на вулканизерске услуге од 6 

месеци. 

 

Рекламација 

• Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају утврђених 

недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од два дана, од дана 

утврђених недостатака, испоручена добра заменити новим, односно отклонити уочене недостатке.      

У случају утврђених недостатака у квалитету извршених услуга понуђач мора одмах а најкасније у 

року од једног дана од дана утврђених недостатака поново извршити услугу. 

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Синиша 

Дукић, контакт телефон 064/8438062.  
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1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке:  „Гуме за службена возила са вулканизерским услугама“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин“  

 
Гуме морају бити оригиналне, одговарајућих карактеристика и обележја (зимске и летње). 

Рок испоруке и монтаже ауто гума са лагера је одмах, а за гуме које нису на лагеру најкасније 72 часа од 

пријема појединачне наруџбе. 

Рок за извршење вулканизерске услуге не сме бити дужи од 24 часа од пријема појединачне наруџбе, у 

договору са наручиоцем. 

Вулканизерске услуге морају бити на високом професионалном нивоу, у складу са важећим 

стандардима и техничким прописима. 

Гуме и вулканизерске услуге наручилац ће набављати сукцесивно, у складу са потребама и 

финансијским могућностима. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТО ГУМА 

 

Тип возила:                               број возила        број точкова             збир               димензије гума 

  

1. Фиат Пунто ван                      3                             4                         12                      155/80-13 

2. Фиат  Н1                                  3                             4                         12                      185/65-15 

3. Застава 10 , Фиат Пунто        4                             4                         16                      165/70-14 

4. Дачија -Докер                         3                             4                         12                      185/65-15 

5. Фиат Добло                             2                             4                          8                       195/65-16 

6. Застава Т – Ривал                   1                             6                          6                       195/75-16 

7. Шкода Октавиа                      1                             4                          4                        225/40-18 

_______________________________________________________________________________ 

                                Укупно :              17                                                       70 ком.   

Напомена : 

Спецификаација ауто гума се односи на набавку гума за службена возила и вулканизерске услуге за иста у 

наредном периоду трајања уговора који ће се потписати са понуђачем који је доставио најповољнију 

прихватљиву понуду.Уговор ће се потписати на период од годину дана . Гуме ће се набављати по потреби,  

односно како се укаже потреба за заменом пнеуматика због истрошености, непредвиђеног оштећења и 

слично . 
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Вулканизерске услуге су неопходне ради сервисирања и замене пнеуматика на службеним возилима у 

зимском и летњем периоду. 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услове за избор привредног 

субјекта у поступку ове набавке које тражи наручилац и то да мора да поседује простор и опрему за 

вулканизерске услуге са могућношћу лаког приступа на територији Града Зрењанина и да има у сталном 

радном односу бар два запослена који могу извршити предмет ове набавке. 

Понуђач мора потписати и следећу Изјаву да испуњава тражене услове:    

 

И З Ј А В А 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач  

_____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке на 

коју се ЗЈН не примењује „Гуме за службена возила са вулканизерским услугама” број ДН-4/2021, 

испуњава услове за избор привредног субјекта у поступку предметне набавке и то: 

 

- Понуђач располаже, односно поседује / користи по основу закупа, или сагласности власника, или 

по другом правном основу/ условни пословни простор - сервис за вулканизерске услуге на 

територији Града Зрењанина, са могућношћу лаког приступа, . 

- Понуђач има у сталном радном односу бар два запослена који могу извршити предмет ове 

набавке. 

  

Место:_____________                                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                       _________________________                                                         
 

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ __________________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  

(збир јединичних цена табеле 1 и табеле 2) 

 

 

Укупан износ ПДВ-а: 

(збир јединичних цена табеле 1 и табеле 2) 
 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 

(збир јединичних цена табеле 1 и табеле 2) 
 

Гарантни рок за гуме 

(не може бити краћи од 24 месеца) 
 

Гаранција на вулканизерске услуге 

(не може бити краћа од 6 месеци) 
 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

                    Датум                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      

_____________________________                                   __________________________ 
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Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

понуде наведени. 

  

5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

Табела 1 

 

 

Табела 2 
 

 

 
РБ 

 

 

 

 
ВРСТА   

УСЛУГЕ 

 

 

ДИМЕНЗИЈЕ ПНЕУМАТИКА 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

13” – 15” 

Јединична 

цена са  

ПДВ-ом 

13” – 15” 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

16” - 18“ 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

16” - 18“ 

1 Демонтажа-монтажа точка са / на возило     

2 Замена унутрашње гуме     

3 Крпљење унутрашње гуме     

4 Балансирање челичне фелне     

Ред. 

број 

Назив и опис 

добра 
Произвођач 

Jедини

ца мере 

Коли

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 
Ауто гума – 

димензије 155/80 Р13 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

2. 
Ауто гума – 

димензије 165/70 Р14 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

3. 
Ауто гума – 

димензије 185/65 Р15 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

4. 
Ауто гума – 

димензије 195/65 Р16 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

5. 
Ауто гума – 

димензије 195/75 Р16 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

6. 
Ауто гума – 

димензије 225/40 Р18 

Tigar 

или 

одговарајуће 

зимска kom 1   

летња kom 1   

        

АУТО ГУМЕ УКУПНО (збир јединичних цена од 1 до 6): 
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5 Балансирање алуминијумске фелне    

6 Вулканизирање спољне гуме     

7 Исправљање челичне фелне     

8 Поправка тубелес гуме пробој     

9 Замена tubeless вентила     

10 Оптика предњег  трапа     

11 Оптика задњег  трапа     
УКУПНА ЦЕНА вулканизерских услуга без ПДВ-а 

(збир јединичних цена за 13”–15” и 16” - 18” ) колоне од 1 до 11 
 

УКУПНА ЦЕНА вулканизерских услуга са ПДВ-ом 

(збир јединичних цена за 13”–15” и 16” - 18” ) колоне од 1 до 11 
 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 

(збир табеле 1 и табеле 2) - Уноси се у Образац понуде 

 

ИЗНОС ПДВ-А (_____%) 

(збир табеле 1 и табеле 2) - Уноси се у Образац понуде 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 

(збир табеле 1 и табеле 2) - Уноси се у Образац понуде 
 

 

 

 

                      Датум                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      

_____________________________                                      __________________________ 

 

 
Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

наведени.  

 


