
 

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  ПО  ПОСТУПКУ  ЈНМВ У-0ПО  ПОСТУПКУ  ЈНМВ У-099/14/ММ-/14/ММ-6161

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: 

1. Понуђена цена                                                         40 бодова
2. Преузимање одеће на чишћење                                                    40 бодова
3. Персонализовано, хигијенско паковање и враћање
    очишћене одеће                                                                                                                        10 бодова
4. Рок  извршења услуге                                                                                                             10 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 40 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 40, 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= 40 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. Eлeмент преузимање одеће на чишћење (максимално 40 бодова)
          
Елемент преузимања одеће на чишћење бодује на следећи начин:

-Преузимање одеће на чишћење једном  недељно      10 бодова
-Преузимање одеће на чишћење два пута недељно                                  20 бодова
-Преузимање одеће на чишћење три пута  недељно                                 40 бодова

Преузимање одеће на чишћење врши запослени Добављача у просторијама Наручиоца. 
Притом мора бити обезбеђено да запослени Наручиоца по извршеној услузи чишћења добије
своју одећу назад (персонализовано на име). Трошкови преузимања и превоза одеће на 
чишћење су на терет Добављача.



3. Елемент персонализованог; хигијенски упакованог, враћања очишћене одеће (максимално     
10 бодова)

Код овог елемента се захтева да Добављач очишћену, опеглану одећу упакује на одговарајући
хигијенски начин водећи рачуна о обавезном  персонализованом (на име) поврату исте. 
Трошкове повраћаја одеће на локацију Наручиоца и уручивања на име сноси  и врши Добављач.

-Приложена Изјава да се Елемент 3. прихвата у потпуности 10 бодова
-Не прихватање наведеног у Елементу 3.   0 бодова

4. Елемент рок извршења услуге чишћења одеће (максимално 10 бодова)

Елемент рок извршења услуге чишћења се бодује на следећи начин:

- Рок извршења до 24 сата од преузимања                10 бодова
-Рок извршења више од 24 сата од преузимања                   0 бодова

Служба набавке



 

2014-6-64/3 SVIMA ZAINTERESOVANIMA
              Република Србија

Датум: 11.04.2014. године
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-64/1 од дана 09.04.2014. године, Комисија 
за јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ У-09/14/MM-61

Предмет: Услуге хемијског чишћења униформи (радне одеће)- ознака из општег 
речника набавке 90910000 (по 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 У-09/14/ММ-61 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се запримају најкасније: 22.04.2014. године до 12:00 часова

Отварање понуда: 22.04.2014. 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 



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 11.04.2014. по ЈНМВ У-09/14/MM-61,  достављамо Вам     
следећу понуду за хемијско чишћење униформи (радне одеће):

Рб Назив артикла Кол. Јед.цена Износ

1 Јакна са улошком зимска пилот 360 ком

2 Панталоне са улошком пилот 360 ком

3 Блуза са улошком 480 ком

4 Панталоне са улошком 480 ком

5 Летње радне панталоне 640 ком

6 Радна блуза 540 ком

7 Памучна плава поло мајица кратки рукав 720 ком

8 Памучне мајице са „В“ изрезом 720 ком

9 Полуролка 350 ком

10 Џемпер 240 ком

11 Флуоросцентни прслук 400 ком

12 Модни сако 200 ком

13 Модне панталоне 200 ком

14 Модна сукња 200 ком

15 Кошуља 300 ком

16 Капа, качкет 480 ком

17

Кројачке услуге (поправке/преправке: 
скраћивање, сужавање, замена ципзара, 
пришивање дугмади и тсл.) 120 ком



Рб Назив артикла Кол. Јед.цена Износ

ИЗНОС (без ПДВ-а)

ПДВ

  

                               
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ са ПДВ-ом дин  

Преузимање одеће на чишћење ____ пута недељно

Прихватање Елемента 3. (Критеријуми за оцењивање) у потпуности     ДА   НЕ

Рок извршења услуге хемијског чишћења_____сата

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварања понуда

Услови плаћања: Одложено  до  45 дана  по  извршеној  услузи  и 
примљеном рачуну.

Време и место испоруке: Понуђач сукцесивно; по понуђеној недељној 
динамици преузима униформе на чишћење;  у 
просторијама “Паркинг сервис”-а, Ф. Вишњића 47, Н. 
Сад и на исту локацију врши повраћај очишћеног.

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

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                  (назив предузећа)

                                                                                  (Печат и потпис овлашћеног лица)              


