
 

 

Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 25Д/2021- ПВЦ столарија са уградњом 

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за вршење услуга 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон – телефакс 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2021.                                       __________________  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду  (заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 25Д/2021- ПВЦ столарија са уградњом 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2021.године за набавку услуга 25Д/2021- 

ПВЦ столарија са уградњом : 

 

 
-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________________. 

 

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за испоручена добра је најкасније 45  дана по  испостављеној  

                                                   фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

2.Рок за испоруку добара:____ календарских дана од дана потписивања  уговора. 

                                               (најкасније 15 дана од дана потписивања Уговора) 

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 
 

_______________                                                                      _________________________    

                   



 
 

 

 

Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    УСЛУГА 

И 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 25Д/2021- ПВЦ столарија са уградњом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                        СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

                                              СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

 

Предмер и предрачун 

радова на замени дела столарије на објекту општинске управе општине Александровац 

              

 

           А) Радови на демонтажи 

 

1. Демонтажа постојећих прозора и врата од 

АЛ профила, са одлагањем поред објекта на место 

које одреди инвеститор. Димензије елемената су: 

- 80х140 цм.......................................ком                19 х _________ = ___________ 

- 60х90цм..........................................ком                  4 х _________ = ___________ 

- 270х280цм (прозори у луку)........ком                   1 х _________ = ___________ 

- 180х240цм......................................ком                  1 х _________ = ___________ 

                                                                                ======================= 

                                                               Радови на демонтажи:     ___________ 

 

 

         Б) Браварски радови 

 

          1.Набавка матаријала, израда и уградња  

ПВЦ прозора по технологији произвођача за  

ову врсту радова. Прозоре снабдети окретно –  

нагибним оковом. Столарију урадити од  

шестокоморних  ПВЦ профила у белој боји,  

максимални коефицијент пролаза топлоте је  

1,2 wK/m2 . Стакло на прозорима је  

флот 4+8+4+8+4 мм, с тим да је спољно стакло  

"четири годишња доба", средње стакло је флот,  

унутрашње стакло је нискоемисионо – LOW E.  

Шему отварања дефинисати на лицу места. 

Приликом постављања, елементе ушрафити 

у зид на минимално четири месте, а простор 

између штока и зида испунити пурпеном. 

Обрачун по комаду 

- прозор 80х140 цм....................................ком      19,00 х _________ = _____________ 

- прозор 60х90цм.......................................ком        4,00 х _________ = _____________ 

 

          2.Набавка матаријала, израда и уградња  

ПВЦ прозора по технологији произвођача за  

ову врсту радова. Прозоре снабдети окретно –  

нагибним оковом. Столарију урадити од  

шестокоморних  ПВЦ профила у белој боји,  

максимални коефицијент пролаза топлоте је  

1,2 wK/m2 . Стакло на прозорима је  



 

флот 4+8+4+8+4 мм, с тим да је спољно стакло  

"четири годишња доба", средње стакло је флот,  

унутрашње стакло је нискоемисионо – LOW E.  

Шему отварања дефинисати на лицу места. 

Елементи су у луку и између њих је потребно 

уградити посебан кружни ПВЦ профил у који 

ће се ушрафити сваки елемент. У кружном 

ПВЦ профилу обавезно уградити металну  

цев, ради ојачања и стабилности целог елемента. 

Приликом постављања, елементе ушрафити 

у зид на минимално четири месте, а простор 

између штока и зида испунити пурпеном. 

Елемент 270х280цм је из три дела, од чега су 

два дела фиксни а у једном је предвиђен  

прозор са окретно-нагибним оковом. 

Обрачун по комаду 

- прозор у луку 270х280цм.......................ком        1,00 х _________ = _____________ 

 

          3.Набавка матаријала, израда и уградња  

ПВЦ улазних врата по технологији произвођача за  

ову врсту радова. Врата снабдети окретним шаркама 

које морају имати штеловање у сва три правца.  

Врата урадити од шестокоморних  ПВЦ профила  

у белој боји, максимални коефицијент пролаза  

топлоте је 1,2 wK/m2 . Стакло на вратима  

флот 6+8+4+8+4 мм, с тим да је спољно стакло  

6мм, средње стакло је "четири годишња доба", 

унзтрашње стакло је нискоемисионо – LOW E.  

Шему отварања дефинисати на лицу места,  

с тим да је отварање оба крила у поље, тј вани  

(контракрило). Праг је потребно да буде  

минималне могуће висине од готовог АЛ профила, 

али довољан да крила имају дихтовање од  

минимум 8мм.  

Приликом постављања, елемент ушрафити 

у зид на минимално десет места, а простор 

између штока и зида испунити пурпеном. 

Главно крило снабдети механизмом за  

самозатварање. 

- улазна врата 180х240 цм........................ком        1,00 х _________ = _____________   

 

         4.Набавка материјала и уградња спољне  

лимене окапнице д= 1мм,РШ 28цм, пластифициране 

 у белу боју.Исту ушрафити у посебан додатак 

са доње стране ПВЦ профила прозора,који је посебно  

намењен за ове радове.Обрачун по...........м1        20,30 х ________ = ______________ 

 

         5.Набавка материјала и уградња унутрашње  

подпрозорне даске д= 20мм, РШ 28цм, од пуног 

храстовог дрвета. Исту поставити тако да њена 



 

горња ивица буде до доње ивице штока ПВЦ  

профила прозора, а до ПВЦ елемента који је посебно  

намењен за ове радове. Исту залепити силиконом 

за подлогу.Обрачун по...............................м1        20,30 х ________ = ______________ 

                                                                       ================================ 

                                                                Укупно браварски радови:  ______________   

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

          А) Радови на демонтажи.................................................._____________ 

          Б) Браварски радови........................................................_____________ 

                                                                        ==============================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               УКУПНО без ПДВ-а :     _____________ 

                                                                               ПДВ 20 % :     ______________________ 

                                                                        ============================== 

                                                                                  УКУПНО са ПДВ-ом :     ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебна напомена:  

- тачне димензије елемената узети на лицу места, и том приликом дефинисати шему (смер) 

отварања, 

-Уз понуду обавезно доставити ПВЦ пресеке профила штока и крила у физичком облику. 

- У цену урачунати све трошкове рада и материјала. 

  

Наручилац одређује динамику и приоритете обављања наведених послова.  

Минимални рок за испоручена добра и изведене радове  је 15 (петнаест) дана од закључења 

Уговора. 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

      

 



 
 

      

      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

2) у колони 6. уписати  колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,  ПДВ износ и 

укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Образац 4 
 

ИЗЈАВА 

 

понуђача о испуњавању услова у поступку 

набавке на коју се Закон не 

примењује 

 

У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, број 

91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 
 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број: , ПИБ: , 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује- ПВЦ столарија са уградњом,број 

25Д/2021, Општинске управе општине Александровац, испуњава критеријуме за 

квалитативни избор привредног субјекта и то: 

 

1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

 

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

 

3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;  
 

4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;да 

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом 

сазнању није повредио обавезе у области радног права. 
 

 

5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

 

6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 

и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

 

 

Место и датум:              ( M.П.) Привредни субјект: 

 

                                                                                            _________________________ 


