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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: 1/22

Предмет: Текуће одржавање тротоара у улици Миленка Топаловића у општини Бајина Башта

(назив предмета набавке, или, у случају да је предмет набавке подељен у партије, назив партије)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу

Назив: Општинска управа општине Бајина Башта Порески идентификациони број (ПИБ): 
101960656

Адреса: Душана Вишића број 28

Место: Бајина Башта Поштански број: 31250 Држава: Србија

Подаци о јавној набавци

Назив: Текуће одржавање тротоара у улици Миленка Топаловића у општини 
Бајина Башта

Референтни број: 0012

Број огласа: 2022/С Ф02-0001939

Датум слања огласа: 02.02.2022

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда се подноси:

Самостално

Заједничка понуда

Општи подаци о понуђачу (или, у случају заједничке понуде, о овлашћеном члану групе понуђача)

Назив: СТАНДАРД ДОО ЦРВИЦА Порески идентификациони број (ПИБ): 
100119036

Адреса: Нема улице, бб

Место: Црвица НСТЈ ознака: RS Поштански број: 31250 Држава: Србија

Електронска пошта: gpstandardbb@gmail.com Телефон: +381 31866499

Интернет страница: Факс: +381 31866488

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

Број рачуна понуђача: 155-32105-16

Назив банке: Халк банка

Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: Томо Дамњановић

Понуда укључује подизвођаче

Да

Не

ПОДАЦИ О ПОНУДИ
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Укупна цена без ПДВ-а: 19.834.290,00

Укупна цена са ПДВ-ом: 23.801.148,00

 RSD

 RSD

Остали захтеви набавке релевантни за закључење уговора / оквирног споразума и резервни критеријуми

Критеријум Понуђена вредност

Рок извођења радова 180,00  Календарски дан

Гарантни период 24,00  Месец

Рок и начин плаћања:
45 дана од дана пријема привремене односно окончане ситуације

Рок важења понуде (у данима, од дана отварања понуда): 90

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Назив електронског документа Величина 
(бајт) Врста документа

Документ 
означен као 
поверљив

Образложење поверљивости

Obrazac strukture cene....pdf 6262970 Структура понуђене цене

Obrazac troškova ponude.docx 16574 Образац трошкова припреме 
понуде

Garancija za ozbiljnost ponude.pdf 197421 Средства обезбеђења

Izjava - STANDARD DOO CRVICA - 
2022-02-22 08_50_44.pdf 171375

Изјава о испуњености 
критеријума за квалитативни 
избор П.С.

Model ugovora.pdf 1514558 Модел уговора или оквирног 
споразума

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Део Опис

Оригинал средства обезбеђења 60-803-0172084.5

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку јавне набавке поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди.

ЗАВРШНА ИЗЈАВА (за Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ако је примењиво)

Изјављујем да су подаци наведени у Деловима ИИ – В Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта тачни и 
истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој 
држави.

 Да, у потпуности
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 Делимично, за Делове/Одељке/Тачке:

 Не

МОДЕЛ УГОВОРА

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора / оквирног споразума


