
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)



КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДАКРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац ће донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе  оцењивање  понуда 
применом  критеријума  економски најповољније понуде уколико  су  испуњени  сви  услови  
наведени  у конкурсној документацији.
             Критеријум економски најповољнија понуда обухвата: 
Понуђена цена      60 бодова
Kвалитет  добара                                40 бодова

            Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 
услове из позива и конкурсне документације. Вредновање елемената (подкритеријума) у оквиру 
датог критеријума.

1. Елемент понуђена цена     (максимално 60 бодова)      

            Код овог елемента вредноваће се укупно понуђена цена на годишњем нивоу, за предметну 
набавку у целини, односно понуђена цена за све количине предметних добара. 
           Највећи број добијених бодова код овог елемента је 60, а добиће их понуђач који понуди 
најнижу цену (НЦ), под којом се подразумева укупна цена за све количине предметних добара.
          Образац за утврђивање бодова по елементу понуђене цене: 

БЦ= 60 x НЦ/Ц БЦ -  Бодови по елементу цене
НЦ -  Најнижа понуђена цена (на годишњем нивоу)

  Ц    -  Укупна цена (на годишњем нивоу) из понуде која се бодује
            Укупну цену понуђачи су дужни понудити на обрасцу понуде са и без ПДВ. У случају да 
понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који 
није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир. 

2.   Квалитет добара (максимално 40 бодова)      
          
           Елемент квалитет добара се бодује на следећи начин:
-Порекло папира НР Кина, папирна хилзна 10 бодова
-Порекло папира било која држава ЕУ  20 бодова
-Порекло папира Финска, 55 грамска хартија, I класа хартије
 пластична хилзна  40 бодова
Доказује се овереним преводом  произвођачког сертификата.

Служба набавке



ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

(Ваш меморандум)

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                                (ваш број)
Датум: ________________
           (састављања понуде)
Сходно Вашем захтеву за понуду од 13.03.2014. по ЈНМВ Д-09/14/MM-34,  достављамо Вам     
следећу понуду: 

Рб Назив артикла Кол. Јед.цена Износ

1

Папирна ролна  за “Рампу-1”

-ширина 57 мм, пречник 100 мм, хилзна 13,3 
мм, тежина 360 гр, термо слој споља. 600 комада

2

Папирна ролна ѕа “Рампу-2”

-ширина 57 мм, пречник 69 мм, хилзна 13,3 
мм, тежина 186 гр, термо слој споља.. 500 комада

3

Термо ролна за „паука“

110 х 50 мм 1000 комада

4

Термо ролна за М-3 уређај

ширина 57 мм, дебљина 31 мм, хилзна 
пречника 10 мм (може и мање), термо слој 
споља 5000 комада

ИЗНОС (без ПДВ-а)

ПДВ

                                 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ дин  
Комерцијални услови:
Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварања понуда

Услови плаћања: Одложено до 45 дана по пријему робе и рачуна.

Време и место испоруке: сукцесивно, у року истог радног дана по пријему 
поруџбенице, магацин “Паркинг сервис”-а, Ф. 
Вишњића 47, Н. Сад

Напомена: Уговор се закључује са важношћу од 12 месеци по 
датуму потписивањ

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                  (назив предузећа)
                                                                                  (Печат и потпис овлашћеног лица)              



 

2014-6-44/3 SVIMA ZAINTERESOVANIMA
                            Република Србија

Датум: 13.03.2014. године
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-44/1 од дана 06.03.2014. године, Комисија 
за јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ Д-09/14/MM-34

Предмет: Tермо ролне- ознака из општег речника набавке 30197641 (по  приложеним  
     карактеристикама и количинама наведеним у Позиву за подношење понуда).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у прилогу 
овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то: 

• Фотокопија извода из АПР-а;
• Број телефона и контакт особа;
• Или решење о упису у регистар понуђача.
• Најповољнији  Понуђач  ће  бити  позван  да  поднесе  документацију 

коју прописује ЗЈН приликом потписивања Уговора
Комерцијални услови: 
 Наведени у обрасцу понуде и критеријумима за оцењивање понуда.

Адресирати/Доставити: ЈКП "Паркинг Сервис"; Булeвар Михајла Пупина број 1/III  соба 
310, 21000 Нови Сад - са назнаком „ПОНУДА  ПО  ЈНМВ Д-09/14/ММ-34 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се запримају најкасније: 21.03. 2014. године до 12:00 часова

Отварање понуда: 21.03.2014. године у 13:00, у просторијима Наручиоца.
             Представници Понуђача могу присуствовати уз предато писано 

                          овлашћење.

 Напомена: Избор најповољнијег Понуђача биће обављен на основу критеријумa економски 
најповољније понуде. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у року од 10 
дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 


