
 

 

Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 4У/2022- - Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге 

 

 

 
•  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 

 

______________2022.                                       __________________  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                    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 4У/2022- - Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2022.године за набавку услуга 4У/2022-- 

Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге : 

 

 
-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 извршене услуге је најкасније 45  дана по  испостављеној  

                                                   фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

2.Рок за извршење услуга:____ календарских 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 4У/2022- - Геолошке,геофизичке и друге научно 

истраживачке услуге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
за испитивање терена, израду геомеханичког елебората као подлогe за пројектовање  

 

За потребе изградње дечије установе – вртића, у Александровцу на делу катастарске парцеле 

број 2721/7 К.О. Александровац у Александровцу, површине 73,93 ари, потребно је урадити 

испитивање терена и израду геомеханичког елеборта за пројекат за грађевинску дозволу 

(ПГД), пројекат за извођење (ПЗИ), пројекат спољњог уређења објекта. 

 

Општи подаци о објекту 

 Објекат је спратности П (приземље) или П+1 (приземље + спрат) 

  Бруто развијена грађевинска површина објекта је око 1300 м
2
 

 

1. УВОД 

Нови објекат дечије установе у Александровцу предвиђа се као склоп, састављен од 9 група 

за децу, старосних група од 3 до 5,5 година са потребним садржајима који су прописани 

Законом о предшколском васпитању и образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2010 и 

101/2017) и Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 

делатности предшколске установе („Сл. гласник РС- Просветни гласник “, бр. 1/2019), уз 

поштовање важећих стандарда, техничких прописа и норматива.  

 

2. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 

За потребе изградње објекта дечије установе - вртића, потребно је израдити идејно решење, 

ПГД, ПЗИ, пројекат спољњог уређења, са предмером и предрачуном радова. Пре израде 

идејног решења потребно је урадити испитивање терена и израду геомеханичког 

елебората. Предвиђења дубина фундирања је 100-120цм, ширина тракaстих темеља до 

100цм. 
 

3. ОПШТИ ЗАХТЕВИ  

Испиитивање геомеханичких особина тла са израдом елабората са анализама узорака 

извађених геолошким бушењем, урадити у складу са Пројектним задатком, Законима и 

прописима.  

 

Потребне лиценце: 

391 или 491, за израду геомеханичких испитивања и израду елебората. 

 

Израђивач елабората има задатак да изврши бушење на лицу места, испита узорке, и 

изради и овери елаборат. Разлог израде геомеханичког елаборатa је за потребе пројекта 

стабилности објекта. Планира се извођење минимум 3 (три) истражне бушотине, са 

детаљним инжењерско – геолошким картирањем, које је потребно приложити на 

графичким прилозима. Ценом обухватити сву мобилизацију и демобилизацију машима 

и све потребне опреме. Сви поменути трошкови морају се садржати у укупној цени 

Елабората. Елаборат предати у штампаном облику у три примерка, и дигиталном 

облику на ЦД-у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ред. број. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. Мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5           6 

1 

Испитивање геомеханичких 
особина тла са израдом 
елабората 
Инжењерско – геолошка анализа и 
израда 4 бушотине на локацији 
предвиђеној за изградњу вртића, 
на делу катастарске парцеле број 
2721/7 КО Александровац. Дубина 
истражних бушотина до 8 м, и 
укупне дужине бушења 24 м. 
Одмах по завршеном бушењу 
врши се детаљно инжењерско – 
геолошко картирање, а резултати 
тог картирања прилажу на 
графичким прилозима.  
Ценом обухватити сву 
мобилизацију и демобилизацију 
машина и опреме које ће 
извршилац користити. Сви 
претходно поменути трошкови 
морају се садржати у укупној цени 
Елабората.  
Цена по комаду бушотине. ком 3,00     

  

 

     

Укупно без ПДВ-а:   

ПДВ:   

УКУПНО са ПДВ-ом:   
 

      

 

Рок израде: 15 радних дана 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

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- Набавка-- Геолошке,геофизичке и 

друге научно истраживачке услуге,број 4У/2022,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: 

 

                                                                                            _________________________ 


