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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: 3/8

Предмет: Избор приватног партнера и додела Уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање 
комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 
Градиште

(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 Велико Градиште Порески идентификациони број (ПИБ): 
101364588

Адреса: Житни трг 1

Место: Велико Градиште Поштански број: 12220 Држава: Србија

Подаци о јавној набавци

Назив: Избор приватног партнера и додела Уговора о јавно-приватном 
партнерству за поверавање комуналне делатности одржавања локалне 
путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

Референтни број: 36/2021

Број огласа: 2021/С Ф02-0047355

Датум слања огласа: 31.12.2021

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда се подноси:

Самостално

Заједничка понуда

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

Назив: ПЗП ПОЖАРЕВАЦ ДОО ПОЖАРЕВАЦ Порески идентификациони број (ПИБ): 
100440287

Адреса: Трг Радомира Вујовића, 1/ИИ

Место: Пожаревац НСТЈ ознака: RS222 Поштански број: 12000 Држава: Србија

Електронска пошта: portal.jn@pzp-pozarevac.com Телефон: +381 12522170

Интернет страница: www.pzp-pozarevac.com Факс:

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

Број рачуна понуђача: 325-9500700037128-70

Назив банке: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД

Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: Милорад Бакаловић, директор

Понуда укључује подизвођаче

Да

Не
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а: 1.558.831,32

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.870.597,58

 EUR

 EUR

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

Критеријум Понуђена вредност

Попуст на цену из важећег Ценовника 0,00  проценат

Рок и начин плаћања:
У року од 45 дана од дана пријема  фактуре од Извршиоца.

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

Izjava - PZP POŽAREVAC DOO 
POŽAREVAC - 2022-02-18 
11_14_57.pdf

283463
Изјава о испуњености 
критеријума за квалитативни 
избор П.С.

Struktura cene_KONACNO.docx 41137 Структура понуђене цене

Obrazac troškova pripreme 
ponude VG.docx 22483 Образац трошкова припреме 

понуде

Bankarska garancija za ozbiljnost 
ponude AIK - JPP V.G..pdf 87646 Средства обезбеђења

Specifikacija radova.docx 153244 Техничко решење/опис

Model ugovora putevi VG 
16.2.docx 107361 Модел уговора или оквирног 

споразума

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

Део Опис

Оригинал средства обезбеђења Банкарска гаранција за озбиљност понуде

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.
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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

 Делимично, за Делове/Одељке/Тачке:

 Не

МОДЕЛ УГОВОРА

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора / оквирног споразума


