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

Адреса: Зелени булевар бб 
Местп: 19210 Бпр 
Брпј: Н-793/2022 
Датум: 13.12.2022.гпдине 

 

Предмет: Ппзив за ппднпшеое ппнуде 
 
Ппштпвани, 
 

Ппзивамп Вас да у ппступку набавке на кпју се Закпн не примеоује на пснпву члана 27. став 1. тачка 1) 
ЗЈН, набавка Радпви – брпј предмета набавке је 68 – Радпви на впдпвпду и канализацији, дпставите 
ппнуду: 
  

Предмет набавке: Радпви на впдпвпду и канализацији  

Рпк за дпстављаое 
ппнуде: 

16.12.2022. гпдине у 1200 часпва 

Птвараое ппнуда: 16.12.2022. 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, укпликп Ппнуђачи ппнуде исти 
рпк извпђеоа радпва, преднпст за избпр имаће Ппнуђач кпји ппнуди 
дужи рпк важеоа ппнуде, укпликп Ппнуђачи имају исти рпк важеоа 
ппнуда, преднпст за избпр имаће Ппнуђач кпји ппнуди дужи гарантни рпк 
за изведене радпве. 

Пспба за кпнтакт и 

даваое дпдатних 

ппјашоеоа:  

Биљана Милпсављевић, 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 

Радпви на впдпвпду и канализацији 

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 дптрајалих гусаних цеви 

пречника Ø 75 mm, дужине дп 6m са 

кривинпм, рачвпм, редуцирпм и 

сппјницпм у ппдбазену Устанпве 

кпм 7 

 

  

 

2. Набавка и мпнтажа нпвих пвц цеви 

пречника Ø 75 mm, дужине 6m са 

кривинпм, рачвпм, редуцирпм и 

сппјницпм у ппдбазену Устанпве 

кпм 7 

 

  

 

3. Замена сливника и решетке на 

затвпренпм базену Устанпве 

кпм 7 
 

  
 

УКУПНП ЗА УПЛАТУ:   

 

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

Рпк извпђеоа радпва:  
у рпку пд_____дана пд дана закључеоа угпвпра и  увпђеоа 
Извпђача радпва у ппсап пд стране Стручнпг надзпра и 
именпванпг лица из реда заппслених. 

Местп извпђеоа радпва: 
Ппдбазен и затвпрени базен Устанпве Сппртски центар„Бпбана 
Мпмчилпвић Величкпвић“ у Бпру, ул. Зелени булевар бб, 19210 
Бпр. 

Рпк важеоа ппнуде: _______________ дана (минимум 30 дана). 

Рпк плаћаоа: 
____ дана (минимум 30 дана) пд дана издаваоа електрпнске 
фактуре.  

Гарантни рпк за изведене радпве:  

 

Местп: ______          Ппнуђач 

Датум _________.2022. гпдине        _________________ 


