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Јавна установа"Спортско рекреативни 

центар Подина"Сокобања 

Ул. Ратарска бб 

Сокобања 

Број: I-201/2018-03 

Датум:15.10.2018. године 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА 

НАБАВКА 16/18 

 

 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. 

 

Предмет ове набавке су услуге-набавка Услуга сервисирања возила Лада 2104, број шасије 

ХТА21043020913823, запремина мотора 1451 cm2. 

Понуђач је дужан да по захтеву Наручиоца изда и угради оригиналне резервне делове у свом 

сервису и да изда писмену гаранцију за њих. 

Јединична и укупна цена производа мора да садржи и цену уградње резервног дела. 

 

Наручилац ће код понуђача услуге  поручити одмах по сачињавању Извештаја о 

најповољнијој понуди. 

 

Понуђач је дужан да понуди јединичну и укупну цену услуга  са свим сегментима који се 

односе на крајњу цену  и понуду достави на адресу Наручиоца: Јавна установа"Спортско 

рекреативни центар Подина"Сокобања, ул. Ратарска бб, Сокобања, или путем имејла 

srcpodina@gmail.com . 

Рок за достављање понуда је до 19.10.2018. године, до 12:00 сати. 

Плаћање ће се вршити преко рачуна код пословне банке. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана. 

Контакт особа: Mилош Крстић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефон: 018/833-978. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА 

НАБАВКА 16/18 

  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок за извршење услуга: 

(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева 

наручиоца за испоруком) 

 

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА  

И РОК ИСПОРУКЕ 

 

Ред.

бр. 

Назив добара Јед 

 мере 

Количина Јединичн

а цена у 

динарима 

без ПД В 

Укупно 

понуђена  

цена у 

динарима 

без ПДВ 

Укупно 

понуђена  

цена у 

динарима 

са ПДВ 

1. Замена акумулатора  55Ah ком 1    

2. Замена црева за гориво   м1 2    

3. Шелне црева за гориво   ком 4    

4. Прва помоћ ком 1    

5 Замена антифриза         лит 3    
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6 Замена пумпе за воду ком 1    

7. Замена пумпе за гориво ком 1    

8. Замена филтера за уље ком 1    

9. Замена уља у мотору   лит 4    

10. замена уља у мењачу лит 2    

11. Замена филтера за ваздух ком 2    

12. Замена метлица брисача ком 2    

13. Замена каиша алтернатора ком 1    

14. Замена свећица      ком 4    

15. Поправка или замена 

бравица на вратима 

ком 3    

16. Замена плочица на 

предњим точковима 

ком 1    

17. Замена гуртни на задњим 

точковима 

ком 1    

18. Замена јабучица на 

управљачком систему 

ком 4    

19. Штеловање вентила ком 1    

20. Замена црева кочионог 

система предња 

ком 2    

 Замена задња црева 

кочионог система 

     

21. Замена црева система за 

хлађење 

ком 2    

22. Замена ручица на вратима ком 2    

23. Замена уља за кочење лит 1    

24. Поправка-ремонт 

алтернатора 

ком 1    

25. Замена спона дуже ком 2    

26. Замена спона краће ком 2    

27. Крпљење  гума ком 4    

28. Балансирање гума ком 4    

Укупно:  

 

 

                      

 

 

   Датум:                                                                                                

                                                                                                             Понуђач: 

                                                                           М.П. 

    _______________________                                                               __________________________        

 

 

Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

наведени подаци који су у обрасцу понуде. 

 

                  


