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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                                                  ПИБ: 101375417 

Број: 404-2-22/2021-04-1 

Датум: 27.04.2021. године 

Ћуприја, 13.октобар бр.7 

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга текућег одржавања 

инсталација и осталих ситних радова на згради општине Ћуприја - локал 

Поштовани, како би проверили тржишне цене потребно је да нам доставите понуду по 

следећој спецификацији: 

Демонтажа постојећег металног излога са вратима са утоваром у возило 

и одвозом на депонију и набавка транспорт и израда нове столарије са постављањем: 

 

-  Израда фиксног портала са кровном конструкцијом од високоотпорног тврдог ПВЦ-а 

са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. 

Портал застаклити термо стаклом од којих је једно нискоемисионо и дихтовати ЕДПМ 

гумом, кровну конструкцију одрадити од ПВЦ профила са испуном. Оквирних 

димензија 740 x 190 цм + 740 х 60 цм 

 

- Израда нових улазних врата од АЛ профила са термопрекидом. Израда од 

високоотпорног тврдог АЛ профила,  застаклити двослојним стаклом  нискоемисионим 

са свим потребним гумама. Оквирних димензија 160 х 300 цм 

 

Цена за наведену услугу без ПДВ-а износи      

 

Цена за наведену услугу са ПДВ-а износи     

 

Обавезни услови, пружалац услуге је регистрован код надлежног органа, уписан у 

одговарајући регистар, односно поседује одговарајућу лиценцу за пружање предметне 

услуге. Пружалац услуге се обавезује да предметну услугу изврши стручно, квалитетно и 

у складу са правилима струке.  Пружалац услуге је дужан да се придржава закона, 

техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова. 

 

Рок извршења услуге, пружалац услуге је у обавези да изврши услугу у року од 7 (седам) 

дана од дана пријема наруџбенице. 

Начин и рок плаћања, плаћање по уговору извршити на текући рачун пружаоца услуге у 

року не дужем од 45 дана од дана службеног пријема рачуна. По извршењу услуге 

потребно је доставити извештај као прилог уз издат рачун, како би се платило по истом. 

Рачун мора да садржи идентификациони број (ИДФ). 
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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број текућег рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

Овлашћено лице (потпис и печат):  

Уговор ће се закључити са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија, 

тј. чија понуда буде са најнижом понуђеном ценом. 

Контакт особа за јавну набавку: Иван Стошић,дипл.правник, 035/8150-922. 

Контакт особа за спецификацију предметне услуге: Драган Марковић, тел.035/8150-913. 

069/680-812. 

Молимо Вас да по пријему позива за подношење понуда на исти одговорите најкасније до 

05.05.2021. године до 12 часова на мејл: nabavke@cuprija.rs и ivan.stosic@cuprija.rs или 

лично доставите понуду на писарници Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13. 

октобар бр. 7, 35230 Ћуприја са назнаком: „Понуда за набавку услуга текућег одржавања 

инсталација и осталих ситних радова на згради општине Ћуприја-локал“, бр. 404-2-

22/2021-04-1“ за Одсек јавних набавки, НЕ ОТВАРАТИ.`           
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ  

ИЗБОР  ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 

 

У складу са чланом 118.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.91/2019) под 

пуном  материјалном  и кривичном  одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________________________ [навести 

назив понуђача] у поступку  набавке стручних услуга текућег одржавања инсталација и 

осталих ситних радова на згради општине Ћуприја - локал испуњава критеријум за 

квалитативни избор привредног субјекта и то:  

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

///// 

 

Место:_____________                                                   

                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                               

    


