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Име и презиме понуђача:  

Занимање понуђача:  

Адреса понуђача:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Датум:  

 

             
Завод за културу војвођанских Русина 

Футошка бр. 2/III, Нови Сад 
 

П О Н У Д А 

 

 Упућујем вам понуду од __________ 2021. године за набавку услугe – Услуга израде 

конкурсне документације и спровођење поступка јавне набавке, ред. број 00/2021, у свему 

према позиву за достављање понуда и спецификацијом. 
 

Ред. 
бр Опис услуге Јединица 

мере Кол. 

Јединична цена РСД  
(или са порезима и 

доприносима -бруто 

износ) 

1.  

Партија 1- послови службеника за јавне набавке: 

Услуга обухвата стручне послове у поступку израде 

конкурсне документације и спровођење отвореног 

поступка јавне набавке радова - Реконструкција и 

адаптација објекта за потребе Наручиоца. Услуга 

подразумева консултантске услуге из области јавних 

набавки, мишљења и савете у складу са Законом о јавним 

набавкама, подзаконским актима и прописима који се 

односе на конкретан предмет набавке, избор адекватне 

процедуре коришћењем Портала јавних набавки, као и 

поступање у случају заштите права,  а на основу уговора о 

делу. 

паушал 1  

2.  

Партија 2 – правни послови у поступку јавне набавке: 

Услуга обухвата правне послове у спровођењу поступка 

јавне набавке и набавки на које се закон не примењује, 

учествовање у припреми и изради конкурсне 

документације и спровођења отвореног поступка јавне 

набавке радова - Реконструкција и адаптација објекта за 

потребе Наручиоца, као и набавкама на које се закон не 

примењује (набавка услуга: израда пројекта за извођење 

радова, стручни надзор над извођењем радова на 

реконструкцији објекта, услуга пројекта уређења 

ентеријера и изведбу намештаја), затим израду аката и 

одлука у поступку јавне набавке радова и набавки на које 

се закон не примењује, израду модела уговора, извештаја, 

записника, одлука; преглед и оцену понуда, а на основу 

уговора о делу. 

паушал 1  

УКУПНО РСД са ПДВ-ом 
(или са порезима и доприносима – бруто износ) 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _____________________ РСД са ПДВ-ом (или са 

порезима и доприносима - бруто износ) за ПАРТИЈУ 1 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _____________________ РСД са ПДВ-ом (или са 

порезима и доприносима - бруто износ) за ПАРТИЈУ 2 

 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _____________________ РСД са ПДВ-ом (или са 

порезима и доприносима - бруто износ) за ПАРТИЈУ 1 + 2 
 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана преузимања квалитетно обављеног посла, а на основу 

закљученог уговора са изабраним понуђачем. 

 

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) 

 

 
 

 _____________________________________ 
 Понуђач (име и презиме, потпис) 

 


