
(Ваш меморандум) ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. ________
                                                                                  (ваш број)
Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву за понуду од 14.06.2013. по ЈВНМ Р-05/13/ММ-741 достављамо Вам 
следећу понуду:

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Количина УКУПНО [дин]

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 1.01 Исколчавање и обележавање трасе и објекта 474,25
2 1.02 паушално
3 1.07 70,00
4 1.09 474,25
5 1.14 Висинско регулисање шахт поклопаца ком 1
6 1.26 Израда пројекта изведеног стања 474,25

Укупно:

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
7 35,00
8 2.03 5,00
9 2.05 Набијање подтла 10,00

10 2.11 Хумузирање “острва” око стабала и садња траве 6,00
11 2.12 Разастирање земљаног материјала и шута на депонији 35,00
12 2.13 Транспорт земљаног материјала и шута 35,00

Укупно:

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
13 3.03 80,00
14 3.05 Израда слоја од БНС-а, д=5.0cm у сабијеном стању 453,41
15 3.06 Израда слоја од АБ-а, д=4.0cm у сабијеном стању 453,41
16 3.15 42,00
17 3.15 47,47

Укупно:

4. ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
18 5.02 Постављање стандардних саобраћајних знакова

60x60cm ком 1
19 5.05 Обележавање ознака хоризонталне сигнализације

беле боје 32,13
Укупно:

5. ДОДАТНИ РАДОВИ
20 ком 4
21 m 15,00

Укупно:

6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
22

Укупно:

Редни 
број

Број 
поз.

Јед.м
ере

Јединична 
цена [дин]

m2

Одржавање саобраћаја за време извођења грађевинских радова 
(постављање и одржавање привремене саобраћајне 
сигнализације)
Ручно вађење постојећих ивичњака 12/18 око стабала – 
неоштећени ивичњаци се одлажу у страну и припремају за 
поновну уградњу, а они који су неупотребљиви одлажу се на 
депонију удаљену до 10km

m1

Уклањање постојећих бетонских плоча од којих је уређен 
коловозни застор на паркиралишту, са одвозом на депонију 
удаљену до 10km

m2

m2

Ископ површинског слоја постојећег тампона оштећеног 
нечистоћама, дебљине 5 до 10cm

m3

Ископ земљаног материјала на простору око стабала где у 
постојећем стању не постоји тампон а предвиђено је да се 
асфалтира газећа површина

m3

m2

m3

m3

m3

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала 
(туцаник) 0-31.5, слој 10.0-20.0cm, са планирањем, ваљањем и 
набијањем, у сабијеном стању

m3

m2

m2

Уградња бетонских ивичњака 12/18 (у усправном положају), 
претходно извађених и одложених са стране, на простору око 
стабала

m1

Набавка и уградња бетонских ивичњака 12/18 у усправном 
положају

m1

m2

Санација корења стабала која представљају сметњу за изливање 
нових газећих слојеваПреслагивање постојећих ивичњака на страни ка коловозу 
саобраћајнице, бициклистичкој стази и зеленилу

Остали, непредвиђени, радови (10% од збира претходно 
исказаних радова)



СВЕУКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (без ПДВ-а):_______________________________дин

СВЕУКУПАН ПДВ:_____________________________________________________дин

СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ( са ПДВ-ом): ___________________________ дин

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана по датуму отварања понуда

Услови плаћања: Одложено, до 45 дана по примопредаји радова и 
пријему рачуна

Време и место испоруке: До 45 дана од датума потписивања Уговора, ул. 
Максима Горког, северна страна од Стражиловске до 
Сутјеске улице у Новом Саду

Гаранција: 24 месеца по извршеној примопредаји радова

Напомена: Понуђач је прочитао приложено Идејно решење 
ИРПС0140 и дата понуда у потпуности задовољава 
услове  истог.

                                                                                                         Понуђач
                                                                                                         (назив)
  

   ___________________
        (Име и презиме)         


