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Назив добављача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил: ________________________ 

 

 

П О З И В 
за доставу понуде 

 Понуда број __________ 
 

рб Предмет набавке јм Количина 
Јед. цена без 

пдв-а (дин.) 

Цена укупно без 

пдв-а (дин.) 

1 

Израда Идејног пројекта постављања 

лифта на фасади објекта ГАК Народни 

фронт 

Папирна форма 

ком 3   

2 

Израда Идејног пројекта постављања 

лифта на фасади објекта ГАК Народни 

фронт 

Дигитална форма - PDF 

ком 1   

                                                                                                    Укупно без пдв-а  

                                                                                                                  ПДВ стопа  

                                                                                                    Укупно са пдв-ом  

 
Понуда треба да обухвати израду Идејног пројекта односно одговарајуће техничке документације у складу са чланом 145 

Закона о планирању и изградњи, пројектним задатком и дописом општине зарад добијања дозволе за извођење радова на 

постављању самостало уграђене опреме ради технолошког или другог процеса којем је објекат намењен. 

- Израда главне свеске 

- Израда идејног Архитектонско грађевинског пројекта (са пројектом конструкције) 

- Пројекат машинских инсталација 

- Пројекат електро инсталација 

- предају документације надлежним органима путем система СЕОР. 

У рок за израду Идејног пројекта односно одговарајуће техничке документације не улази време потребно за предају и 

преузимање документације код надлежних институција и потребно време за прибављање других докумената које 

обезбеђује наручилац. 

Потребно је да наручилац достави валидна решења одобрења за предходне радове у предментој зони и односну техничку 

документацију, као и изјаву да се има употребна дозвола за предметни објекат. 

Потребно је прибавити и сагласност власника објекта за предметне радове који се пројектују 

Све остало, битно за реализацију посла и наплату би се регулисало Уговором. 

У цену не улазе таксе за прибављање и слање потребне документације надлежним органима. 

 

 

Рок израде техничке документације до 21 дана од дана потписивања уговора 

Рок за подношење понуде 22.9.2021.  до 12 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања 

 

Аванс 30%, остатак до 30 дана од добијања позитивног 

решења надлежног органа општине 

Важност понуде 

 
30 дана 
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