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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И  ПОНУДА ЗА ДН-7/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
„Услуге спољног и унутрашњег прања службених 

возила“ за потребе  ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:     Прање аутомобила и сличне услуге                       

Ознака:   50112300 

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-7/2021 

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: Услуге 2.2.35., конто 532020 

 

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 укупна вредност понуде без ПДВ-а коју чини 

збир јединичних цена без пореза на додату вредност. 

 

Рок и начин пружања услуге 

• Понуђач ће услуге пружати од дана 23.02.2021 године сукцесивно до коначне реализације предмета набавке 

или до утрошка средстава која је наручилац планирао да утроши за ту намену, а најдуже на период од годину 

дана. 

Рекламација 

• У случају примедби на квалитет пружених услуга, понуђач мора у року од једног дана, од дана утврђених 

примедби, отклонити уочене недостатке и поновити извршење услуге о свом трошку. 

 

Праћење реализације уговора   

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

контакт телефон 064/843-8062.  

 

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  
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2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке:  услуге „Спољно и унутрашње прање службених возила“  

за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  
 

Услуге унутрашњег и спољњег прања возила обухватају:  

 

Прање спољашњости возила, /прање спољне површине возила/,  

Прање унутрашњости возила, /«усисавање» подова, прање подметача за ноге (уколико их има) и 

брисање влажном крпом унутрашњих ПВЦ и металних површина у возилу, укључујући стакала 

и инструмент таблу,  

Прање спољашњости камиона, /прање спољне површине возила/,  

Прање унутрашњости камиона, /«усисавање» подова, прање подметача за ноге (уколико их има) 

и брисање влажном крпом унутрашњих ПВЦ и металних површина у камиону, укључујући 

стакала и инструмент таблу 

Прање мотора аутомобила 

 

РБ ВРСТА УСЛУГЕ БРОЈ ВОЗИЛА 

1. Услуге унутрашњег и спољног прања возила 
16 аутомобила и 

1 камиона 

 

Услуге из предмета набавке, понуђач је у обавези да пружа Наручиоцу искључиво у ауто – перионици 

(одговарајућем пословном простору у власништву понуђача или закупљеном), који мора да се налази на 

територији града Зрењанина. Са аспекта техничке опремљености, понуђач мора да поседује/или користи по 

основу закупа, или сагласности власника, или по другом основу/, условни пословни простор-сервис за прање 

аутомобила на територији Града Зрењанина, са могућношћу лаког приступа, као и са одговарајућом опремом у 

њој - понуђач мора да има најмање један компресор (машину под притиском) за прање возила. 

Услуге се могу вршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 16,30 часова. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

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

поступку ове набавке и то да мора да поседује сервис за прање аутомобила на територији Града Зрењанина, са 

могућношћу лаког приступа, као и са одговарајућом опремом и алатима у њој и да поседује најмање један 

компресор (машину под притиском) за прање возила. 

 

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 „Спољно и унутрашње прање службених возила” број ДН-7/2021, испуњава услове за избор 

привредног субјекта у поступку предметне набавке и то: 

 

- Привредни мора да поседује/или користи по основу закупа, или сагласности власника, или по другом 

основу/, условни пословни простор-сервис за прање аутомобила на територији Града Зрењанина, са 

могућношћу лаког приступа, као и са одговарајућом опремом у њој - понуђач мора да има најмање један 

компресор (машину под притиском) за прање возила. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________        

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга на које се ЗЈН не односи 

„Спољно и унутрашње прање службених возила“ ДН - 7/2021 

~ 3 ~ 

 

 

Место:_____________                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                         _________________________   

                                                     

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ ______________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена) __________ дин. 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена) __________ дин. 

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
 

Адреса на којој ће се вршити услуге:      

 (Унети адресу) 
 

 

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

 

                    Датум                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                      

_____________________________                                   __________________________ 

 

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

наведени.  

 

5. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА 
 

 

                    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.  

Ред. 

број 
Назив услуге 

Jединица 

мере 

Коли

чина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1. Спољашно прање возила, по једном возилу kom 1  

2. Унутрашње прање возила,  по једном возилу kom 1  

3. Спољашно прање камиона, по једном камиону kom 1  

4. Унутрашње прање камиона,  по једном камиону kom 1  

5. Прање мотора возила, по једном возилу kom 1  

  Укупан износ понуде без ПДВ-а (збир јединичних цена 1-5)  

  Износ ПДВ-а за укупну понуду (збир 1-5)  

  Укупaн износ понуде  са ПДВ-ом (збир јединичних цена 1-5)  


