
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговороншћу изјављујемо да испуњавамо све услове из члана 44. и 
45. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 116/08)

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)



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 19.05.2014. по ЈНМВ  Д-15/14/ММ-23 достављамо 
Вам следећу понуду: 

Рб Назив артикла Кол. Јед.цена Износ

1 Дробљени камен - туцаник; величине зрна 0-31,5mm 1970 т

2 Дробљени камен - туцаник; величине зрна 16-31,5mm 100 т

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.

Време и место испоруке: До 24 сата од пријема поруџбенице, сукцесивно, по 
диспозицији на ширем подручју општине  Нови Сад.

Напомена: Уговор се склапа на 12 месеци по датуму 
потписивања. Понуђач је прочитао и прихвата све 
наводе из приложених Техничких услова за испоруку 
од 24.03.2014. и прилаже све тражене Извештаје.

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                         (назив)

                                                                                                __________________ 
                                                                                            (Овлашћени потписник)              



 

2014-6-91/3 SVIMA ZAINTERESOVANIMA
                            Република Србија

Датум: 19.05.2014. године
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-91/1 од дана 16.05.2014. године, Комисија 
за јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ Д-15/14/MM-23

Предмет: Tуцаник- ознака из општег речника набавке 44113140 (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-15/14/ММ-23 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуде се запримају најкасније: 27.05. 2014. године до 12:00 часова

Отварање понуда: 27.05.2014. године у 13:00, у просторијима Наручиоца.
             Представници Понуђача могу присуствовати уз предато писано 

                          овлашћење.

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

                                                                                                                           Служба Набавке 


