
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  21.09.2018 год. 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 у даљем тексту: 

Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке:  Одржавање комуникационе опреме (Wan i Lan) ЈН 41/2018. 
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара „Одржавање комуникационе опреме (Wan i 

Lan)“ 
 

У Образцу V-2 Понуда са структуром цене за Партију 3 Одржавање пасивне комуникационе опреме 

у табели 1. Списак пасивне комуникационе опреме, Наручилац је техничком грешком изоставио 
колону „Максимална прихватљива цена опреме са уградњом у динарима без ПДВ коју понуђач 

може да понуди“. Наручилац у Образцу V-2 Понуда са структуром цене за Партију 3 Одржавање 
пасивне комуникационе опреме у табели 1. Списак пасивне комуникационе опреме додаје  и ставке 

90. Razdelnik (spliter) jednog UTP porta na dva UTP porta и 91. RJ465 nastavak (žensko-ženski).  

Измењени Образац V-2 Понуда са структуром цене за Партију 3 Одржавање пасивне комуникационе 

опреме дат је у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације 

Понуђачи су у обавези да у понуди доставе измењени наведени образац. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  У Конкурсној документацији за јавну набавку Одржавање комуникационе опреме (Wan i Lan) ЈН 

41/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 17.09.2018. године, 

извршена је измена и допуна као у диспозитиву. 
Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршило је измену наведене конкурсне документације. 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
                                                                                                                    

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.pio.rs/


 

V-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Предмет понуде:  „ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ (WAN и LAN)“ ЈН 41/2018 

Партија 3: Одржавање пасивне комуникационе опреме 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 
регистра): 

  

 

 

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за пензијскои 

инвалидско осигурање Дирекција 

Београд, 

Др. Александра Костића бр.9, 

11000 Београд 

ПИБ : 105 35 6542 

 

 

 

Адреса седишта:  

 

Порески број ПИБ: 

  

Матични број:           

    

Електронска адреса:   

 

Број рачуна:   

 

Назив банке: 

 

Шифра делатности:    

 

Лице одговорно за заступање: 

 

Особа за контакт:  

 

Телефон, факс: 

 

Датум :  

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца 

понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе 

појединачно.  



 

  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

                  (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

Назив подизвођача 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 

 

 

 

                             РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     Републички фонд за пензијскои 

инвалидско осигурање Дирекција 

Београд, 

Др. Александра Костића 

бр.9, 

11000 Београд 

                                 

ПИБ : 105 35 6542 

 

 

 

Адреса седишта:  

Порески број ПИБ:  

Матични број:              

Електронска адреса:   

Број рачуна:   

Назив банке: 

Шифра делатности:    

Лице одговорно за заступање: 

Особа за контакт:  

Телефон, факс: 

Датум :  

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни наведене 

податке за подизвођача.  

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну 

Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за  сваког 

подизвођача појединачно. 



 

ПОНУДА БР. ________ за јавну набавку услуге, 

за Партију 3- Одржавање пасивне комуникационе опреме 

1. Списак пасивне комуникационе опреме 

Р. 

бр 
Назив 

Максимална 

прихватљива цена 

опреме са 

уградњом у 

динарима без ПДВ 

коју понуђач 

може да понуди 

Једини

ца 

мере 

Набвана 

цена 

резервно

г дела 

без ПДВ 

Цена 

рада 

Зависн

и 

трошко

ви без 

ПДВ 

Остали 

трошко

ви 

Јед. 

Цена 

услуге 

без ПДВ 

Јед. Цена 

услуге са 

ПДВ 

1 2 
3 

4       5 6 7 8 
9=(5+6

+7+8) 

10=8+П

ДВ) 

1 

Patch panel za 24 UTP/STP 

modula kat.6 (prazan), ADC 

Krone (TE 

Connectivity/CommScope) 

7022 2 155-24 (za module 

ADC Krone 6830 1 800-04 i 

6830 1 810-04) 

3.600,00 kom 

      

2 

Modul RJ-45 UTP kat. 6 (za 

montažu u utičnicu ili na 

panel), ADC Krone (TE 

Connectivity/CommScope)  

6830 1 800-04 

1.100,00 kom 

      

3 

Modul RJ-45 STP kat. 6 (za 

montažu u utičnicu ili na 

panel), ADC Krone (TE 

Connectivity/CommScope) 

6830 1 810-04 

1.400,00 kom 

      

4 

Nosač RJ-45 modula, pod 

uglom od 45 stepeni, sa 

poklopcem, ADC Krone (TE 

Connectivity/CommScope) 

6538 4 111-05 

210,00 kom 

      

5 

Okvir dozne, za dva 

modula, ADC Krone (TE 

Connectivity/CommScope) 

6540 1 808-00 

170,00 kom 

      

6 

Dozna za 2 RJ-45 modula, 

za montažu na zid, ADC 

Krone (TE 

Connectivity/CommScope) 

0637 0 006-57 

420,00 kom 

      

7 
Prednja maska (ram), ADC 

Krone 
240,00 kom       

8 
Patch panel za 24 UTP/FTP 

modula kat.6 (prazan), 

Legrand 33590 

3.600,00 kom 
      

9 
Panel sa 6 modula RJ-45 

UTP kat. 6 (za montažu na 
7.500,00 kom       



 

  

patch-panel), Legrand 

33564 

10 

Panel sa 6 modula RJ-45 

FTP kat. 6 (za montažu na 

patch-panel), Legrand 

33565 

8.000,00 kom 

      

11 
Nosač sa modulom RJ-45 

FTP, sa poklopcem, 

Legrand 76562  

1.300,00 kom 
      

12 
Nosač sa modulom RJ-45 

UTP, sa poklopcem, 

Legrand 76561 

1.250,00 kom 
      

13 
Okvir dozne, za dva 

modula, Legrand 80251 
320,00 kom       

14 
Dozna za 2 RJ-45 modula, 

za montažu na zid, Legrand 

80281 

400,00 kom 
      

15 
Prednja maska (ram), 

Legrand 78802 
250,00 kom       

16 

Patch panel za 24 UTP/STP 

modula (prazan), SCHRACK 

HSER0240GS ili 

odgovarajući 

2.500,00 kom 

      

17 

Modul RJ-45 UTP kat. 6 (za 

montažu u utičnicu ili na 

panel), SCHRACK 

HSEMRJ6UWS ili 

odgovarajući 

600,00 kom 

      

18 

Modul RJ-45 STP kat. 6 (za 

montažu u utičnicu ili na 

panel), SCHRACK 

HSEMRJ6GWS ili 

odgovarajući  

650,00 kom 

      

19 

Modul RJ-45 STP kat. 6a 

(za montažu u utičnicu ili 

na panel), SCHRACK 

HSEMRJ6GWT ili 

odgovarajući 

700,00 kom 

      

20 

Nosač RJ-45 modula, pod 

uglom od 45 stepeni, sa 

poklopcem, SCHRACK 

HSEMD02W2F ili 

odgovarajući 

170,00 kom 

      

21 

Dozna za 2 RJ-45 modula, 

za montažu na zid, 

SCHRACK HSEAP842WF ili 

odgovarajuća 

180,00 kom 

      

22 Okvir za utičnicu, SCHRACK 180,00 kom       



HSEMDR2W0F ili 

odgovarajući 

23 

Dozna za 2 RJ-45 modula, 

za montažu u parapetni 

razvod širine 100mm, 

Univolt MEDE 60/100 ili 

odgovarajuća 

400,00 kom 

      

24 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 50 x 

100mm, sa opcionim 

pregradama, trodelni, 

Univolt MAK 50/100 ili 

odgovarajući 

1.500,00 m 

      

25 

Oprema za parapetni 

razvod 50x100mm: 

spoljašnji uglovi, Univolt 

MAE 50/100 ili 

odgovarajuća 

2.100,00 kom 

      

26 

Oprema za parapetni 

razvod 50x100mm: 

unutrašnji uglovi, Univolt 

MIE 50/100 ili odgovarajuća 

2.000,00 kom 

      

27 

Oprema za parapetni 

razvod 50x100mm: "L" 

nastavci, Univolt MFW 

50/100 ili odgovarajuća 

1.800,00 kom 

      

28 

Oprema za parapetni 

razvod 50x100mm: završne 

kape, Univolt ME 50/100 ili 

odgovarajuća 

200,00 kom 

      

29 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 75 x 

100mm, sa opcionim 

pregradama, trodelni, 

Univolt MAK 75/100 ili 

odgovarajući 

2.300,00 m 

      

30 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 80 x 

35mm, sa 

poklopcem,Legrand  ili 

odgovarajući 

1.600,00 m 

      

31 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 105 x 

35mm, sa 

poklopcem,Legrand ili 

odgovarajući 

1.700,00 m 

      

32 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 105 x 

50mm, sa poklopcem, 

Legrand ili odgovarajući 

1.800,00 m 

      

33 

Plastični kanal, tipa 

parapetni razvod 150 x 

50mm, sa poklopcem, 

Legrand ili odgovarajući 

2.100,00 m 

      

34 Plastični kanal, 16x16mm 140,00 m       



 

  

35 Plastični kanal, 30x20mm 180,00 m       

36 Plastični kanal, 25x40mm 210,00 m       

37 
Podna polukružna PVC 

kanalica sa dve  sekcije 
700,00 m       

38 
Podna polukružna PVC 

kanalica sa četiri sekcije 
1.200,00 m       

39 Rebrasto crevo fi 30 120,00 m       

40 Rebrasto crevo fi 60 130,00 m       

41 

Kabl UTP, wall (solid), 

cat.6, LSOH SCHRACK 

HSEKU423H1 ili 

odgovarajući 

40.000,00 
500 

m 

      

42 

Kabl FTP, wall (solid), cat.6, 

LSOH SCHRACK 

HSEKP423HA ili 

odgovarajući 

45.000,00 
500 

m 

      

43 

Kabl SFTP, wall (solid), 

cat.6, LSOH SCHRACK 

HSEKP4233A ili 

odgovarajući 

50.000,00 
500 

m 

      

44 

Kabl UTP, fly (stranded), 

cat.5e, LSOH SCHRACK 

HSEKU424H1 ili 

odgovarajući 

26.000,00 
500 

m 

      

45 

UTP Patch kabl, cat.6 

dužine 1 metar, testiran, 

SCHRACK H6ULG01K0G ili 

odgovarajući 

200,00 kom 

      

46 

UTP Patch kabl, cat.6 

dužine 2 metra, testiran, 

SCHRACK H6ULG02K0G ili 

odgovarajući 

280,00 kom 

      

47 

UTP Patch kabl, cat.6 

dužine 3 metra, testiran, 

SCHRACK H6ULG03K0G ili 

odgovarajući 

350,00 kom 

      

48 

UTP Patch kabl, cat.6 

dužine 5 metara, testiran, 

SCHRACK H6ULG05K0G ili 

odgovarajući 

510,00 kom 

      

49 

UTP Patch kabl, cat.6 

dužine 10 metara, testiran, 

SCHRACK H6ULG10K0G ili 

odgovarajući 

900,00 kom 

      



50 

Konektor RJ-45, cat.5e, 

muški SCHRACK 

HJ45LCU800 ili 

odgovarajući 

50,00 kom 

      

51 
Usluga merenja i 

sertfikacije UTP linka, 

cat.5e 

300,00 kom 
      

52 
Usluga merenja i 

sertfikacije UTP, FTP ili 

SFTP linka, cat.6 

300,00 kom 
      

53 
Usluga merenja i 

sertfikacije UTP, FTP ili 

SFTP linka cat.6a 

300,00 kom 
      

54 

Optički kabl MM 50/125, 

OM3; 8 vlakana SCHRACK 

HSEAIBH083 ili 

odgovarajući 

320,00 m 

      

55 

Optički kabl MM 50/125, 

OM3; 12 vlakana SCHRACK 

HSEAIBH123 ili 

odgovarajući 

390,00 m 

      

56 

Optički panel sa 12 SC MM 

optičkih kaplera OM3, splajs 

kasetom, držačima 

splajsova i termičkom 

zaštitom SCHRACK 

HSELS123CG ili 

odgovarajući 

16.500,00 kom 

      

57 

Optički panel sa 24 SC MM 

optička kaplera OM3, splajs 

kasetom, držačima 

splajsova i termičkom 

zaštitom  SCHRACK 

HSELS243CG ili 

odgovarajući 

26.500,00 kom 

      

58 
Pigtail SC MM 50/125, OM3 

SCHRACK HLP03C002E ili 

odgovarajući 

410,00 kom 
      

59 SC duplex adapter 480,00 kom       

60 SC konektor 440,00 kom       

61 

Optički MM Patch kabl LC-

SC (duplex) dužine 1 metar 

SCHRACK HLP23LC01F ili 

odgovarajući 

1.400,00 kom 

      

62 

Optički MM Patch kabl LC-

SC (duplex) dužine 2metra 

SCHRACK HLP23LC02F ili 

odgovarajući 

1.600,00 kom 

      

63 

Optički MM Patch kabl LC-

SC (duplex) dužine 3metra 

SCHRACK HLP23LC03F ili 

odgovarajući 

1.800,00 kom 

      



 

  

64 

Optički MM Patch kabl LC-

SC (duplex) dužine 5metara 

SCHRACK HLP23LC05F ili 

odgovarajući 

2.100,00 kom 

      

65 

Optički MM Patch kabl LC-

SC (duplex) dužine 

10metara SCHRACK 

HLP23LC10F ili 

odgovarajući 

2.800,00 kom 

      

66 

Optički MM Patch kabl LC-

LC (duplex) dužine 1 metar 

SCHRACK HLP23LL01F ili 

odgovarajući 

1.500,00 kom 

      

67 

Optički MM Patch kabl LC-

LC (duplex) dužine 2metra 

SCHRACK HLP23LL02F ili 

odgovarajući 

1.700,00 kom 

      

68 

Optički MM Patch kabl LC-

LC (duplex) dužine 3metra 

SCHRACK HLP23LL03F ili 

odgovarajući 

1.900,00 kom 

      

69 

Optički MM Patch kabl LC-

LC (duplex) dužine 5metara 

SCHRACK HLP23LL05F ili 

odgovarajući 

2.200,00 kom 

      

70 

Optički MM Patch kabl LC-

LC (duplex) dužine 

10metara SCHRACK 

HLP23LL10F ili odgovarajući 

2.900,00 kom 

      

71 

Optički MM Patch kabl SC-

SC (duplex) dužine 2metra 

SCHRACK HLP23CC02F ili 

odgovarajući 

1.650,00 kom 

      

72 

Optički MM Patch kabl SC-

SC (duplex) dužine 5metara 

SCHRACK HLP23CC05F ili 

odgovarajući 

2.050,00 kom 

      

73 
Usluga splajsovanja 

optičkog vlakna (po 

splajsu) 

1.100,00 kom 
      

74 
Usluga merenja i 

sertfikacije optičkog vlakna 
300,00 kom       

75 

Zidni komunikacioni orman, 

19" 9HU SCHRACK 

DW096060-- ili 

odgovarajući 

23.000,00 kom 

      

76 
Zidni komunikacioni orman, 

19" 15HU SCHRACK 
26.000,00 kom       



DW156060-- ili 

odgovarajući 

77 

Stojeći komunikacioni 

orman, 19" 42HU SCHRACK 

DS428080-A ili 

odgovarajući 

75.000,00 kom 

      

78 
Ventilator za komunikacioni 

orman, 220v SCHRACK 

DLT12121-- ili odgovarajući 

5.500,00 kom 
      

79 

Termostat za komunikacioni 

orman, za ventilatore 

(220v) SCHRACK 

IUK08566-- ili odgovarajući 

1.800,00 kom 

      

80 

Polica za komunikacioni 

orman, 19" SCHRACK 

DFS14845-C ili 

odgovarajuća 

3.100,00 kom 

      

81 
Brava za komunikacioni 

orman Schaffer sa parom 

ključeva 

2.250,00 kom 
      

82 

Razvodni panel 19" 220V, 

minimum 7 šuko 

priključnica sa prekidačem, 

za montažu u 

komunikacioni orman 

SCHRACK IU070107-B ili 

odgovarajući 

5.100,00 kom 

      

83 

Vodič kablova, za 

komunikacioni orman 19", 

horizontalni sa obujmicama 

SCHRACK DBK14805-- ili 

odgovarajući 

1.700,00 kom 

      

84 

Vodič kablova, za 

komunikacioni orman 19", 

vertikalni SCHRACK 

DSKV4280-- ili odgovarajući 

5.500,00 kom 

      

85 

Optički panel sa 12 LC MM 

optičkih kaplera OM3, splajs 

kasetom, držačima 

splajsova i termičkom 

zaštitom SCHRACK 

HSELS123LG ili 

odgovarajući 

22.000,00 kom 

      

86 

Optički panel sa 24 LC MM 

optička kaplera OM3, splajs 

kasetom, držačima 

splajsova i termičkom 

zaštitom  SCHRACK 

HSELS243LG ili 

odgovarajući 

36.000,00 kom 

      

87 
Pigtail LC MM 50/125, OM3 

SCHRACK HLP03L002E ili 

odgovarajući 

450,00 kom 
      

88 LC duplex adapter 480,00 kom       



 

  

89 LC konektor 440,00 kom       

90 
Razdelnik (spliter) jednog 

UTP porta na dva UTP 

porta 

500,00 Kom 
      

91 
RJ465 nastavak (žensko-

ženski) 
100,00 kom       

 Укупна цена резервних делова без  ПДВ   

 Укупна цена резервних делова са ПДВ   

 

У понуђену цену делова из Табеле 1 потребно је да буду укалкулисани трошкови услуге замене/уградње 

дела, инсталације или демонтажа каблова и каналица, уградње модула, панела и сви други пратећи и зависни 

трошкови и ова цена не сме да буде већа од цене дате  у колони максимална прихватљива цена опреме са 

уградњом у динарима без ПДВ коју понуђач може да понуди. Понуда понуђача који понуди цену дела са ценом 

услуге замене дела већу од цене дате у колони максимална прихватљива цена опреме са уградњом у динарима 

без ПДВ коју понуђач може да понуди у табели, биће одбијена као неприхватљива. 

Уколико се нека од компоненти наведених у табели више не производи, Добављач је обавезан 

да користи одговарајуће компоненте истих или бољих карактеристика, уз писмену сагласност 

овлашћеног лица Наручиоца. 

Делови који се уграђују морају бити нови, упаковани у оригиналну амбалажу произвођача опреме. 

Уколико се током вршења услуге одржавања пасивне комуникационе опреме јави потреба за измештањем 

постојеће пасивне мрежне инфраструктуре, као и за радовима који подразумевају бушење рупа, крпљење зидова 

или сличних зидарско-грађевинских радова, њихова цена заједно са ценом потрошног материјала биће исказана 

кроз цену радног сата. 

Обрачун се врши по започетом радном сату трајања услуге, без обзира на број извршилаца. Уколико је за 

извршење неке радње потребно ангажовање већег броја извршилаца, Добављач мора да прибави претходну 

сагласност Наручиоца за ангажовање већег броја лица. У том случају, обрачун ће се вршити множењем броја 

извршилаца са бројем радних сати.  

За сваки облик интервенције и за поправку и за поступање по захтеву Наручиоца (премештање опреме и 

инсталације), користиће се образац пријаве квара по ИСО стандарду. У обрасцу је потребно навести опис 

потребне интервенције у зависности од конкретне ситуације (опис квара или захтев за премештањем, 

инсталацијом и сл.) 

Опрема која није наведена у табели пасивне комуникационе опреме, наплаћује се по улазној фактури 

Добављача, уз претходно достављену понуду Наручиоцу, на коју је он дао сагласност, увећаној за цену монтаже и 

замене резервног дела (15% од вредности уграђене опреме). 
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1. Радни сат Сат     

 

Цена радног сата за пропратне грађевинске радове (гипсарске и молерске), односно евентуална 

измештања постојеће пасивне мрежне инфраструктуре, износи максимум 1.000,00 динара без ПДВ. Понуда 

понуђача који понуди цену радног сата већу од 1.000,00 динара без ПДВ биће одбијена као неприхватљива. 

Грађевински материјал који ће евентуално бити потребан за грађевинске радове, укључен је у цену. 

Добављач је дужан да, након пријаве квара, односно захтева за одржавање, измештање или проширење 

постојеће пасивне мрежне инфраструктуре, од стране Наручиоца, на порталу, мејлом или факсом, изађе на 

локацију (организациону јединицу) одмах, а најкасније следећег радног дана, и да отклони неправилности у року 

од два радна дана од тренутка изласка на локацију, ако се ради о отклањању квара, односно у року који договори 

са Наручиоцем, који ће бити дефинисан у обрасцу пријаве квара, уколико се ради о одржавању, измештању или 

проширењу постојећих капацитета пасивне рачунарске мреже. 

Добављач је дужан да након сваке интервенције на кабловима и модулима, обави мерење и изврши 

сертификацију линка на ком је интервенисао.  Добављач је у обавези да мерења достави Наручиоцу у штампаном 

или електронском облику. У случају било каквих измена (проширења пасивне рачунарске мреже, итд.) на 

структурном каблирању, потребно је доставити пројекат изведеног стања у штампаном или електронском облику. 

Мерења и пројекат изведеног стања Добављач је у обавези да достави уз радни налог. 

За трошкове превоза до/од пословних јединица Фонда, уз цену дела са услугом уградње, Добављачу се признају и 

путни трошкови и то по цени горива на дан обављеног промета у износу до 10 литара на 100 пређених 

километара. Евентуалне путарине нису укључене у потрошњу горива, те се накнада истих признаје достављањем 

признанице јавног предузећа Путеви Србије.  

-Напомена: Понуђач је у обавези да се приликом обрачуна километраже придржава Табеле раздаљина од седишта 

понуђача до свих локација на којима се налази опрема која је предмет одржавања ( Табела раздаљина (ИЗВОР: 

http://www.udaljenosti.com) 

Начин и услови плаћања: Плаћање услуга одржавања и поправки вршиће се након обављеног посла, 

а у року до 15 дана од дана пријема правилно испостављене фактуре, уз оверене радне налоге које 
ће потписати представници Добављача и овлашћено лице Наручиоца, као и уз отпремницу у случају 

замене резервног дела (у прилогу фактуре), улазне фактуре уколико се део не налази у списку 
резервних делова у обрасцу Понуде и попуњен и оверен образац пријаве квара. 

Гаранција за уграђене резервне делове –________ (минимум 12 месеци). 

Гаранција за извршене услуге поправке: ____________________________________ (минимум 12 месеци) од 

дана пружања услуге. 

Место пружања услуге: објекти Наручиоца са списка из техничке спецификације. 

Рок важења понуде:______________________минимум 60 дана од дана отварања понуда (У складу 
са чланом 90. Закона о јавним набавкама) 

 

Понуђач је регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре:  ДА    НЕ (понуђач заокруживањем 

ДА потврђује да је регистрован у Регистру понуђача ) 

 

http://www.udaljenosti.com/


 

  

Понуђач подноси понуду:            1) самостално 

                                                       2) као заједничку понуду 

                                                       3) са подизвођачем 

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50%) 

 

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Понуђач је обавезан да заокружи начин на који подноси понуду. 

НАПОМЕНА: По потреби образац понуде прилагодити, копирати и оверити печатом. 

             ПОНУДУ САЧИНИО: 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 


