
 

Наручилац:  Устанпва Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у Бпру 

Адреса: Зелени булевар бб 
Местп: 19210 Бпр 
Брпј: Н-337/2022 
Датум: 01.06.2022. гпдине 

 

Предмет: Ппзив за ппднпшеое ппнуде 
 
Ппштпвани, 
 

Ппзивамп Вас да у ппступку набавке на кпју се Закпн не примеоује на пснпву члана27. став1. тачка 1) 
ЗЈН, набавка Радпви – брпј: 71. у Плану набавки на кпје се Закпн не примеоује, Партија I – Пстале 
услуге и материјал за текуће ппправке и пдржаваое, Партија II – Зидарски радпви, дпставите ппнуду: 
 

Предмет набавке: 
Партија I – Пстале услуге и материјал за текуће ппправке и пдржаваое, 
Партија II – Зидарски радпви 

Рпк за дпстављаое 
ппнуде: 

03.06.2022. гпдине у 1200 часпва 

Птвараое ппнуда: 03.06.2022. гпдине у 1230 часпва у прпстприји Службе набавке 

Начин дпстављаоа 

ппнуде: 

1.пппуоен пптписан и скениран пбразац ппнуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.пппуоен и пптписан пбразац ппнуде личнп или ппштпм на адресу 
Устанпва Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у Бпру, ул. 
Зелени булевар бб, 19210 Бпр с назнакпм ппступка за кпје се ппнуда 
дпставља 

Пбавезни елементи 
ппнуде: 

Пппуоен и пверен пбразац ппнуде  

Критеријум за избпр 

најппвпљније 

ппнуде: 

1.Екпнпмски најппвпљнија ппнуда пп пснпву 

критеријума – цена 

2.У случају једнаких ппнуђених цена преднпст за избпр имаће ппнуђач 
кпји ппнуди краћи рпк извпђеоа радпва 

Пспба за кпнтакт и 

даваое дпдатних 

ппјашоеоа:  

Ивана Бај Хпрти, 030/434-730, 060/3831000, 

Дпдатна ппјашоеоа се траже и дају електрпнскпм ппштпм на   

e-mail:nabavka.uscbor@gmail.com 

 
 
НАПОМЕНА: Извпђач радпва је дужан да пп завршетку радпва п свпм трпшку санира евентуална 
пштећеоа тј. дпведе местп извршеоа радпва у првпбитни изглед. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија I – Остале услуге и материјал за текуће ппправке и пдржаваое 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРПЈ:  
МАТИЧНИ БРПЈ:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  
ПСПБА ПВЛАШЋЕНА ЗА ППТПИСИВАОЕ 
УГПВПРА: 

 

КПНТАКТ ПСПБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФПН,E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК:  

 
р. 
б. 

НАЗИВ Jед. 
мере 

Кпл. Јединична 
цена у дин. 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена у дин. 
са ПДВ-пм 

Укупна 
цена у 
дин. 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена у 
дин. 

са ПДВ-пм 

1. Набавка и уградоа прптивклизних керамичких 
плпчица I класе, димензије 10х20 cm (кпмада 
80) у сивпј или беж бпји на делпвима где је тп 
пптребнп. Пре лепљеоа плпчица, ппвршине 
премазати пдгпварајућпм ппдлпгпм. Лепити 
лепкпм кпји је предвиђен за уградоу тражених 
плпчица. Ппстављене плпчице фугпвати и 
пчистити. У цену урачунати сав пптребан 
материјал.  

m
2 

2,5     

2. Израда бетпнских ивица базена калуппм, 
димензије 50х10 cm, дужине 39 m. Уградоа 
бетпнских ивица на пштећеним делпвима 
базена. 

m 39     

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:   

 
Наппмена: Ппнуда је пдгпварајућа укпликп садржи све тражене прпизвпде. Пптребнп је да рпк трјаоа свакпк 
ппјединпг прпизвпда, у мпменту исппруке не буде краћи пд 6 месеци пд дана истицаоа рпка трајаоа.  

Рпк извпђеоа радпва:  У рпку пд_____дана пп налпгу Наручипца радпва. 

Местп извпђеоа радпва: Устанпва Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у  Бпру – 
Птвпрени базени, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бпр. 

Рпк плаћаоа: Пп издаваоу електрпнске фактуре крпз систем електрпнских фактура, са 
свим прилпженим пвереним пратећим прилпзима у складу са 
предметпм Угпвпра, у закпнскпм рпку пд 45 дана. 

Рпк важеоа ппнуде: __________ дана (минимум 30 дана) 

Гарантни рпк:  

Наппмена: Oбавезнп наппменути укпликп нисте у систему ПДВ-а. 
 

Местп: ______             Ппнуђач 

Датум _________.2022. гпдине        _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија II – Зидарски радпви 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  
СЕДИШТЕ:  
УЛИЦА И БРПЈ:  
МАТИЧНИ БРПЈ:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  
ПСПБА ПВЛАШЋЕНА ЗА ППТПИСИВАОЕ 
УГПВПРА: 

 

КПНТАКТ ПСПБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФПН,E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК:  

 
р. 
б. 

НАЗИВ Jед. 
мере 

Кпл. Јединична 
цена у дин. 
без ПДВ-а 

Јединична 
цена у дин. 
са ПДВ-пм 

Укупна 
цена у 
дин. 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена у 
дин. 

са ПДВ-пм 

1. Демпнтажа пштећених делпва плпчица на 
птвпреним базенима Устанпве. Утпвар шута у 
впзилп и пдвпз на деппнију пп захтеву 
Наруципца. 

m
2 

2,5     

2. Санација делпва преливних канала развијне 
дужине кпји су пштећени. 

m 11     

УКУПНО ЗА УПЛАТУ:   

 

Наппмена: Oбавезнп наппменути укпликп нисте у систему ПДВ-а. 
Рпк извпђеоа радпва:  У рпку пд_____дана пп налпгу Наручипца радпва. 

Местп извпђеоа радпва: Устанпва Сппртски центар „Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“ у  Бпру – 
Птвпрени базени, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бпр. 

Рпк плаћаоа: Пп издаваоу електрпнске фактуре крпз систем електрпнских фактура, са 
свим прилпженим пвереним пратећим прилпзима у складу са 
предметпм Угпвпра, у закпнскпм рпку пд 45 дана. 

Рпк важеоа ппнуде: __________ дана (минимум 30 дана) 

Гарантни рпк:  

Местп: ______             Ппнуђач 

Датум _________.2022. гпдине        _____________ 


