
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку радова 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ВРШАЦ 
 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)  

позивамо да у поступку набавке радова доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији паркета у 

згради Градске управе Вршац 

Рок за доставу понуде: 28.11.2022. до 11,00 часова 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде (Образац бр.1) 

Образац понуђене цене (Образац бр.2)  

Техничка спецификација (Образац бр.3) 

Меница за озбиљност понуде 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300 – писарница  

 - е-маil: aradic@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: Александар Радић,  послови јавних набавки: 

aradic@vrsac.оrg.rs  

 

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: понуда по 

набавци бр. 404-152/2022-IV-09 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ВРШАЦ – не отварај, на адресу:  

Град Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  aradic@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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(Образац бр.1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ         

 

Понуда број ___________ од ____________године  за  набавку бр. 404-152/2022-IV-09  

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ВРШАЦ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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 
 

 

 

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ВРШАЦ 

 

Укупна цена без ПДВ-а динара 

ПДВ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом динара 

Рок и начин плаћања 

Плаћање аванса у висини до највише 50% од укупне вредности понуде извршиће се у 

року до 45 дана од дана достављања средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 

Плаћање за преостали износ од 50% извршиће се по испостављеној фактури. Наручилац 

се обавезује да   исте овери од стране овлашћеног лица и да исплату изврши најкасније у 



року до 45 дана у складу са са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017, 

91/2019, 44/2021, и 44/2021 и др.- закон ). 
У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача.  

 

Допуштен аванс: ____________________ (највише до 50%) уз достављање средстава обезбеђења 

за уговорени аванс (меница за повраћај авансног плаћања). 

Рок за извођење радова 

(не дуже од 25 дана од дана уплаћивања 

аванса) 

дана 

Рок важења понуде 

(минимум 30 дана рачунајући од дана 

отварања понуда) 

дана 

Гаранција 

(минимум 2 године, рачунајући од дана 

примопредаје радова) 

година 

 

 

Место и датум:  Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Образац бр.2) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ВРШАЦ  БРОЈ : 404-152/2022-IV-09 

Р.Бр Опис 
Јед. 

мере 

Количин

а 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

 без ПДВ-а 

Монтажа паркета у канцеларији 

1. 

- демонтажа постојећег 

паркета и његово изношење 

 

- монтажа суве подлоге 

(кошуљице, озб плоче 

одговарајуће дебљине, његово 

шрафљење и лепљење на 

постојећу конструкцију) 

 

- постављање новог 

(храстовог, натур кл., 

стандардне димензије) паркета 

на већ урађену подлогу 

 

- хобловање, лакирање паркета 

и постављање хтастових 

лајсни одговарајућим и 

договреним материјалом 

(подлога за лепак, лепак, лак, 

лајсна и остало) 

m2 41   

Монтажа паркета у свечаној сали Скупштине општине 

2. 

- демонтажа постојећег 

(старог, оштећеног) паркета 

 

- постављање новог паркета 

(идентичне врсте дрвета, 

димензија и класе) на већ 

одговарајућу припремљену 

подлогу. Паркет би се 

уклопио са већ постојећим 

m2 16   

3. 

хобловање целокупне 

површине у више етапа 

различитом гранулацијом 

шмиргле, фуговање, 

полирање, бајцовање 

изабраним бајцом за паркет и 

лакирање у више слојева 

основним и завршним лаком 

за паркет одговарајућег сјаја 

m2 105   



 
Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач 

има у реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   

 

 

Место и датум:  Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом  



 

                                                                                                                            (Образац бр.3) 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКЕТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ВРШАЦ  БРОЈ : 404-152/2022-IV-09 

 

 

 

У цену су урачунати сви трошкови које Понуђач има у реализацији предметне набавке    
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача.  

Плаћање аванса у висини до највише 50% од укупне вредности понуде извршиће се у 

року од 45 дана од дана испостављања авансног рачуна и  достављања менице за поврат 

авансног плаћања. 

Плаћање за преостали износ од 50% извршиће се по испостављеној фактури. Наручилац 

се обавезује да исте овери од стране овлашћеног лица и да исплату изврши најкасније у 

року до 45 дана у складу са са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 119/2012,68/2015 и 113/2017, 

91/2019, 44/2021, и 44/2021 и др.- закон ). 

 

 

Р.Бр Опис 
Јед. 

мере 
Количина 

Монтажа паркета у канцеларији 

1. 

- демонтажа постојећег паркета и његово 

изношење 

- монтажа суве подлоге (кошуљице, озб плоче 

одговарајуће дебљине, његово шрафљење и 

лепљење на постојећу конструкцију) 

- постављање новог (храстовог, натур кл., 

стандардне димензије) паркета на већ урађену 

подлогу 

- хобловање, лакирање паркета и постављање 

хтастових лајсни одговарајућим и договреним 

материјалом (подлога за лепак, лепак, лак, 

лајсна и остало) 

m2 41 

Монтажа паркета у свечаној сали Скупштине општине 

2. 

- демонтажа постојећег (старог, оштећеног) 

паркета 

- постављање новог паркета (идентичне врсте 

дрвета, димензија и класе) на већ одговарајућу 

припремљену подлогу. Паркет би се уклопио са 

већ постојећим 

m2 16 

3. 

хобловање целокупне површине у више етапа 

различитом гранулацијом шмиргле, фуговање, 

полирање, бајцовање изабраним бајцом за 

паркет и лакирање у више слојева основним и 

завршним лаком за паркет одговарајућег сјаја 

m2 105 



 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивање контроле квалитета: 

Радови које понуђач изводи  мора у потпуности да одговара захтеваној спецификацији 

дефинисаној од стране Наручиоца.  

Изабрани понуђач је дужан да након извршене демонтаже постојећег и постављања 

новог паркета и очисти простор од отпада који је настао приликом демонтаже и 

постављања. 

 

Средства обезбеђења за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави регистровану бланко, соло меницу и менично 

овлашћење за озбиљност понуде са назначеним износом од 3% од укупне вредности 

понуде без ПДВ- а и роком важности 30 дана од дана јавног отварања понуда, која мора 

бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца Градска управа града Вршца. 

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико: - Понуђач након истека 

рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; - Понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

Наручилац ће по писменом позиву Понуђача вратити средство обезбеђења за 

озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 
 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Након извршених радова, квалитативну и квантитативну контролу извршиће 

представник Наручиоца, у присуству представникa изабраног понуђача. Обострано 

потписана отпремница представља доказ да су изведени радови. 

Уколико се приликом контроле установи било какав квантитативни или квалитативни 

недостатак, представник Наручиоца је дужан да о томе сачини записник о рекламацији 

и достави га изабраном понуђачу, а изабрани понуђач се обавезује да записнички 

утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету отклони најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 (две) године од дана обостране 

потписане отпремнице. 
 

Рок извођење радова 

Извођач се обавезује да радове изведе према динамици коју буде одредио наручилац, а 

радови ће се завршити најкасније у року од 25 дана, од дана уплаћивања аванса. 

 

Место  извођења радова: 
Радови се изводе на адреси седишта Наручиоца: Градска управа града Вршца,  

ул. Трг победе бр. 1,  26300 Вршац. 

 

Место и датум:  Потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


