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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:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 
 

Датум:  

 

       Завод за културу војвођанских Русина 
Футошка бр. 2/III, Нови Сад 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку услуга број 16/2021 – Израда пројекта за извођење радова, у 

свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 

Ред. 

број 
Опис услуга са карактеристикама Јед. мере Количина  

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4 x 5) 8 (4 x 6) 

1.  

Предмет набавке је услугa - Израда 

пројектно техничке документације за 

извођење радова на реконструкцији и 

адаптацији објекта у улици Матице Српске 

бр. 15, Нови Сад, катастарска парцела 

9122/2 КО Нови Сад I (ПЗИ пројекти) који 

ће обухватити следеће фазе:  

0 – Главна свеска 

1 – Архитектура 

2 – Конструкција 

3 – Водовод и канализација 

4 – Електроинсталације које обухватају и 

кабловску и интернет мрежу 

5 – Машинске  инсталације (Топлотна 

пумпа и резерва на електрични котао)  

6 – Израда Плана превентивних мера за 

безбедност и здравље на раду. 

Пројекат мора да садржи све елементе 

предвиђене Законом о планирању и 

изградњи, стручним нормативима и 

стандардима који важе за ову врсту посла, 

водећи рачуна о рационалности и 

економичности пројектних решења.  

Пројектант у изради пројекта поштује мере 

техничке заштите Завода за заштиту 

споменика културе Града Новог Сада. 

Пројекат је потребно доставити у 

штампаној  форми и електронском облику у 

PDF формату са прилозима, цртежима и др. 

ком 1     
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара без ПДВ-а  
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара са ПДВ-ом  

 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања 

понуда). 
 

Рок за извршење услуга: ____ дана од дана закључења уговора (не дужи од 60 дана). 

 

Услови плаћања: Плаћање извршених услуга Наручилац ће вршити уплатом на рачун извршиоца 

услугу у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.  

 

 

Обавезан услов за учешће у поступку: Извршилац услуге је у обавези да има ангажоване носиоце 

важећих личних лиценци Инжењерске коморе Србије, које су потребне за израду пројекта за 

извођење радова. 

 

НАПОМЕНА: Изабрани Понуђач у тренутку закључења уговора дужан је да достави фотокопије 

важећих личних лиценци Инжењерске коморе Србије, које су потребне за израду пројекта за 

извођење радова. 

 
 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач. 

Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

 

 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан          2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 

 


