


















































 

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)



 

2014-6-24/3 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 2014-6-24/1 од дана 10.02.2014. године, Комисија 
за јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ Р-01/14/MM-69

Предмет: Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме - 
     ознака из општег речника набавке 45223300 (по количинама наведеним у   
    Обрасцу   понуде).

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

Додатни услови по члану 76. Закона које понуђач треба да испуни:

-Да у последње три обрачунске године није исказао губитак (копије биланса успеха и стања)
-Да у претходних 6 месеци пре овог позива није био у блокади.
-Да је у последње три године имао пословне приходе у вредности најмање 20.000.000 дин.   
годишње (копије биланса успеха и стања)
-Да има најмање десет стално запослених радника металопрерађивачке струке (копије М-4 
обрасца)
-Да има најмање два стално запослена радника атестирана заваривача поступком 141 за групу 
материјала 8 (копије М-4 обрасца и копије атеста).
-Да има стално запосленог или ангажованог  инжењера машинске струке са лиценцом 434 
Инжењерске Коморе Србије (копије доказа: М-4 или споразума, копија лицнце)
-Да поседује машине за савијање цеви до 2“ (сопствена изјава)
-Да  поседује  у  власништву  /  закупу  теретно  возило  носивости  најмање  3,  5  тона  (копија 
саобраћајне дозволе)
-Да поседује у власништву / закупу виљушкар (сопствена изјава)
-Да поседује у власништву / закупу путничло возило (копија саобраћајне дозволе)



Комерцијални услови: 
 Наведени у обрасцу понуде.

Адресирати/Доставити: ЈКП "Паркинг Сервис"; Булeвар Михајла Пупина број  1/III  соба 
310, 21000 Нови Сад - са назнаком „ПОНУДА  ПО  ЈНМВ  Р-01/14/ММ-69 НЕ ОТВАРАТИ“

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

Отварање понуда: 22.04.2014. године у 14:00, у просторијима Наручиоца.
             Представници Понуђача могу присуствовати уз предато писано 

                          овлашћење.

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

                                                                                                                           Служба Набавке 



ЈКП „Паркинг сервис“
Служба за развој и инвестиције

Техничке карактеристике и опис за расписивање поступка
Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме

Опште информације
• Локација: Територија града Новог Сада (на тринаест локација) и
• Контакт служба и лице у вези техничких карактеристика: Служба за развој и 

инвестиције, Дејан Илић, тел. 021-4872132

Опис предмета набавке:

• Држачи за бицикле (израда и уградња), 76 комада.

Обавезе извођача:

• Изради држаче за бицикле у складу са Техничким описом и графичким прилогом Г1;

• Угради држаче за бицикле на начин описан у Техничком опису, на локацијама 
наведеним у елаборату број ПС0255;

• Од дана потписивања уговора за десет дана изради држаче и за пет дана изврши 
њихову уградњу и

• Води грађевински дневник а по завршетку радова достави грађевинске књиге и 
ситуацију за извршене радове.

Обавезе инвеститора:

• Обезбеди елаборат који дефинише локације за уређење паркиралишта, технички 
опис и ситуациони план уређења паркиралишта и

• Обезбеди дозволе и сагласности за уређење паркиралишта.

Техничке опис држача за бицикле:

• Израђују се од бешавне цеви од нерђајућег челика - прохромске цеви 

(Č4580/EN 1.4301/AISI 304);

• Спољшни пречник цеви 48,30 мм;

• Дебљина зида цеви 3,00 мм;

• Завршна обрада: мат;

• Савијање у луковима са максимално 2 набора по луку;

• Дозвољени набор од 2 мм;

• Челична стопа се пуним варом причвршћује за цев;

• Дебљина челичне стопе 8,20 мм;

• Пречник челичне стопе је 120,50 мм;

• На челичној стопи симетрично су избушене четири рупе пречника 14,00 мм, служе за 
причвршћивање (монтажу) држача за подлогу;



• Монтажа се врши убушивањем четири рупе у подлогу бургијом 12 мм, затим се 
поставља држач, укуцава се ребраста арматура 12 мм дужине 25 цм, 1 цм арматуре се 
оставља изнад стопе држача и врши се заваривање за стопу;

• Розетна (маска) којом се прекрива стопа држача, израђује се из једног дела, од лима 
истог квалитета као и цеви и исте завршне обраде;

• Дебљина лима розетне 1,42 мм;

• Рекламни пано израђује се од лима истог квалитета као и цеви и исте завршне обраде;

• Димензије рекламног паноа 500,00х200,00 мм;

• Дебљина лима рекламног паноа 2,20 мм;

• Рекламни пано се варењем тачкастим са минимално 4 вара повезује са држачем и

• Облик и димензије држача са свим елементима приказане су у графичком прилогу Г1;

Напомена: од укупног броја држача израђује се: 52 без рекламног паноа и 24 са рекламним 
паноом. Тачан њихов распоред на терену утврдити са представником инвеститора.

Служба за развој и инвестиције



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

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

Сходно  Вашем  захтеву  за  понуду  од  11.04.2014.  по  ЈНМВ   R-01/14/ММ-69 достављамо  Вам 
следећу понуду:

Ред.
бр.

Опис Јед.

мере

 Цена Колич. Укупно

1.

Изградња паркиралишта за бицикле и 
уградња неопходне пратеће опреме:

Укупно 76 прокромских цевних држача 
израдити и намонтирати на 13 локација у 
Граду Новом Саду (од тога 52 без рекломног 
паноа а 24 са рекламним паноом).

 Ком 76

Износ (без ПДВ-а)

ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом_____________________динара

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од  датума отварања понуда

Услови плаћања: У року 45 дана по завршетку радова и пријему рачуна

Време и место испоруке: сукцесивно у року 15 дана по потписивању Уговора. 

Напомена: Димензије држача, релевантни цртежи и дефинисане локације 
све  по  Елаборату  ПС0255  који  је  саставни  део  конкурсне 
документације.  Taкође  се  морају  испоштовати  техничке 
карактеристике  и услови  наведени у приложеном документу 
V01.

Гаранција: 24 месеца на квалитет изведених радова

                                                                                                           Понуђач
                                                                                                  (назив предузећа)

                                                                                               __________________ 
                                                                                        (Печат и потпис овл. лица)              


