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36. Спољна гума 6.00-9      ком. 1 

37. Спољна гума 125 R 12 ком. 1 

38. Спољна гума 4.00/4V76 ком. 1 

39. Спољна гума 4.80/4.00-8 ком. 1 

 

Спецификација јавне набавке: 

1. Квалитет добара и начин утврђивања квалитета: Наручилац од испоручиоца 
добара захтева највиши могући квалитет добара која морају бити у складу са 
прописима и законима РС Србије. Изабрани понуђач (добављач) је у обавези да 
приликом испоруке захтеваних предметних добара наручиоцу достави доказ (нпр. 
уверење, атест, сертификат, декларацију, извештај или слично о квалитету 
предметних добара). Уколико добављач не достави тражени доказ да предметна 
добра испуњавају захтевани квалитет, наручилац може да активира средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Начин спровођења контроле 
и квалитета испоручених добара одређује и врши наручилац. Служба одржавања 
механизације, код наручиоца, има овлашћење да контролише усаглашеност 
испоручених добара са захтеваним спецификацијама. Испоручилац добара је у 
потпуности одговоран наручиоцу за благовременост, квантитет и квалитет 
испоручених добара. 

2. Рок испоруке добара: Два дана од дана достављања захтева наручиоца. 
3. Место испоруке добара: Франко магацин наручиоца. 
4. Начин испоруке: Сукцесивно, према потребама наручиоца. 
5. Гарантни рок добара: Пренешена гаранција произвођача од дана испоруке 

добара. 
6. Технички прописи и стандарди који се примењују: предметна добра морају да 

одговарају важећим техничким прописима и стандардима Републике Србије и 
међународно признатим стандардима и прописима и да испуњавају све услове 
предвиђене прописима којима се регулишу производња и промет робе која је 
предмет ове набавке. Сва захтевана добра морају бити безбедна по здравље 
људи и нешкодљива за животну средину. 

7. Евентуалне додатне услуге и слично: У случају постојања потребе наручиоца за 
сличним добрима по намени и својству, која нису децидно наведена у датој 
спецификацији, добављач има обавезу да изврши испоруку таквог добра и 
фактурише по ценама из свог званичног ценовника (цене морају бити тржишно 
упоредиве), а све до висине уговорене вредности уговора. Понуђач је у обавези да 
у својој понуди достави важећи ценовник (потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица) које су предмет јавне набавке на основу кога ће се 
обрачунавати и вршити фактурисање евентуалних других добара које нису 
обухваћене овом техничком спецификацијом. 
Добављач је у обавези да тражену гуму замени уколико иста не одговара 
траженим спецификацијама и нивоу квалитета, у року истом као и рок испоруке.  
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21. Спољна гума 13.0-65-18 ком. 1     

22. Спољна гума 6.00-16 ком. 1     

23. Спољна гума 16,9-24 ком. 1     

24. Спољна гума 11,2-28 ком. 1     

25. Спољна гума 185/65-14   зимска ком. 1     

26. Спољна гума 195/70-15   зимска ком. 1     

27. Спољна гума 145-13    зимска ком. 1     

28. Спољна гума 145-12   зимска ком. 1     

29. Спољна гума 205/65-16  зимска ком. 1     

30. Спољна гума 29-12,50 ком. 1     

31. Спољна гума 205/55-16    зимска ком. 1     

32. Спољна гума 185/65-15    зимска ком. 1     

33. Спољна гума 16-6,50-8 ком. 1     

34. Спољна гума 22-9,5-12 ком. 1     

35. Спољна гума 7.00-12     ком. 1     

36. Спољна гума 6.00-9       ком. 1     

37. Спољна гума 125 R 12 ком. 1     

38. Спољна гума 4.00/4 V 76 ком. 1     

39. Спољна гума 4.80/4.00-8 ком. 1     

                                                                                                                              УКУПНО:    

Напомена понуђачима: Збир јединичних цена без ПДВ-а за позиције изражене у табели (колона 6) служи искључиво за упоређевање и рангирање 

понуда. Наручилац ће за набавку добара, која су предмет јавне набавке, користити средства до максималног износа од 1.100.000,00 динара без ПДВ. 
Упуство за попуњавање обрасца структуре цене: (I део структуре цене) 

-  у колону 5. уписати назив Произвођача за сваку позицију 
-  у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваку позицију. 
- у колони 7. уписати колико износи  ПДВ  за сваку позицију. 
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