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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка услуга - Вулканизерске услуге  
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон



Набавка услуга - Вулканизерске услуге  
ПРЕДМЕТ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
Вулканизерске услуге  
Предмет јавне набавке односи се на вулканизерске услуге, што нарочито подразумева:
	Скидање – намештање фелне, 
	Монтажа – демонтажа гуме, 
	Крпљење унутрашње гуме, 
	Балансирање гума на стабилној машини - челична фелна 
	Балансирање гума на стабилној машини - Алуминијумска фелна
	Вулканизација спољне гуме
	Поправка тубелес гуме пробој
	Тубелес вентил – Обичан
	Тубелес вентил – Алуминијумски

Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба, али само уз писану сагласност и налог за рад, дат од стране Наручиоца. 
Возила општине Куршумлија која су предмет услуге поправке и одржавања су:
	Мазда 6 SKYACTIV TEHNOLOGY,  запремина мотора 2000 кубика, годиште 2013; 
	Dacia Duster AMBIANCE 1.6, 16 V, снага мотора 77 kw, година производње 2012;
	Југо 55 (са пежоовим мотором), снага мотора 44 kw, година производње 2006;
	Мазда 3, снага мотора 110 kw, запремина мотора 2191 кубика, 2014.годиште
	Шкода Фабија, снага мотора 63 kw, запремина мотора 1400 кубика, 2007.годиште
	Лада Нива 4х4, снага мотора 56 kw, запремина мотора 1700 кубика, 2012.годиште

Вулканизерске услуге које се набављају у оквиру ове партије односе се на пружање наведених услуга за могуће интервенције на свим возилима којима располаже општина Куршумлија, а посебно на: Скидање – намештање фелне, Монтажа – демонтажа гуме, Крпљење унутрашње гуме, Балансирање гума на стабилној машини - челична фелна, Балансирање гума на стабилној машини - Алуминијумска фелна, Вулканизација спољне гуме, Поправка тубелес гуме пробој, Тубелес вентил – Обичан, Тубелес вентил – Алуминијумски.
ПРЕДМЕТ
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
Скидање – намештање фелне

Монтажа – демонтажа гуме

Крпљење унутрашње гуме

Балансирање гума на стабилној машини - челична фелна

Балансирање гума на стабилној машини - Алуминијумска фелна

Вулканизација спољне гуме

Поправка тубелес гуме пробој

Тубелес вентил – Обичан

Тубелес вентил – Алуминијумски

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а : 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

Износ ПДВ-а:

Укупна цена изражена у динарима са ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

1. У понуђену цену је урачуната услуга уградње/изградње резервих делова, исказана по норма часу (н/ч). 
2. Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од _________________ (не може бити дужи од 5 радих дана) од дана преузимања возила и под условима предвиђеним документацијом. 
3. Гаранција за квалитет извршених услуга је ______________________ (гаранција не може бити краћа од 12 месеци) 
4. Рок важења понуде износи _____________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана). 
5. Цена и начин плаћања: Цена је фиксна. Плаћање ће се извршити у року од _____________ (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) дана од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

Неопходан  пословни  капацитет  -  понуђач да располаже, по основу права својине или уговора о закупу, опремљеним пословним простором за пружање услуга које су предмет јавне набавке.

                   ДА                                   НЕ
                    
                              (ЗАОКРУЖИТЕ)



Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Наручилац ће закључити уговор на износ процењене вредности набавке, али није обавезан да изврши све услуге које су предмет уговора, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.

                                      Датум	                                                       	Понуђач
                          __________________                                              _____________________


