
 

Образац 1 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел. (022) 561-322   

www.indjija.rs 

 

ПОДАЦИ О  ПОНУЂАЧУ 
Израда  техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као 

припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији 

 (НАБАВКА БРОЈ 3/2021) 

 

•  Назив подносиоца понуде 

________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за извршење услуга 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон 

________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке______________________________________________ 

 

 

 Место и датум                                  Понуђач 

__________________2021.            __________________________                            

 

                                                                                             



 Образац  2 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел. (022) 561-322  

www.indjija.rs 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште понуђача _______________________________________________ 

Адреса _________________________________________________________________ 

Контакт _______________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке_____________________________________________ 

Рок важења понуде: _____________________________________________________ 

                        ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

П О Н У Д А 

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ  

Израда  техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као 

припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији 

(НАБАВКА БРОЈ 3/2021) 

 

 За вршење УСЛУГЕ – Израда  техничке документације за изградњу 

антифилтрационе завесе као припремних радова на завршетку изградње 

спортске хале у Инђији  даје се  следећа понуда број  ___________________од 

дана ______________2021. године: 

 

              УКУПНА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без  ПДВ-а: ______________________динара. 

              УКУПНА  ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са   ПДВ-ом: _____________________динара. 

 

1. Плаћање: 45 дана од достављања фактуре и записника о пријему техничке 

документације. Плаћање се врши на рачун извршиоца услуге. 

 

2. Рок извршења: Рок за завршетак и предају техничке документације је 12 

радних дана, рачунато од дана прихватања понуде и издавања наруџбенице. 

 

Техничка документација се предаје Наручиоцу у овереној електронској форми. 

Напомене: Наручилац ће обезбедити неопходне подлоге (под тачк. А-1. 

а,б,ц,д,е,ф), пре почетка израде техничке документације, односно издавања 

наруџбенице. 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 

 

_______________                              _______________________                                              

                 



Образац  3 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

22320  Инђија  • Цара Душана бр. 1 

Тел.(022) 561-322  

www.indjija.rs 

  

 

 

ОБРАЗАЦ   3   -    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

НАБАВКА БРОЈ 3/2021 
  Израда  техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као 

припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији 

 

Рбр. Опис позиције из Пројектног 

задатка 

Јед.  цена без 

ПДВ - а 

Јед.  цена са 

ПДВ - ом 

1. А- Претходни радови   

Б- Израда  техничке 

документације 

  

Укупно   

 

 

 

Место   и датум                                                                                   Понуђач 

 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образац број 4 

 
  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 111. и 114. 

ЗЈН-а У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА  БРОЈ 3/2021 

 

У складу са чланом 111., 114. и  115. став 1. ЗЈН, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу 

  

И З Ј А В У 

 

Понуђач______________________________________________(навести назив 

понуђача) у поступку набавке услуге – Израда  техничке документације за изградњу 

антифилтрационе завесе као припремних радова на завршетку изградње спортске хале 

у Инђији,  редни број поступка  3/2021, испуњава све критеријуме за квалитативни 

избор привредног субјекта из чл. 111., 114. и 115. став 1. ЗЈН-а, односно критеријуме 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку: 

1) Да располаже минималним финансијским капацитетом и то да је у 

претходној обрачунској години (2019) остварио приход у минималном 

износу од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а  и да није био у блокади у 

последњих 6 (шест) месеци пре истека рока за подношење понуда. 

 

2) Да понуђач располаже техничким и стручним капацитетом:  

- најмање 1 (једног) одговорног пројектанта са лиценцом 310 или 316 или  

ГП04-01. 

 

 

3)  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 субјекат има седиште (чл. 

115. ст. 1.Закона). 

 

Понуђач изјављује да ће у случају издавања наруџбенице доставити 

финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Напомена: 

Уз   Образац   изјаве  се прилаже  само копија важеће  личне   лиценце   са 

доказом о активном статусу. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

 

   Место и датум:                                                                                               ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                     ______________________ 



 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Израда  техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као 

припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији 

 
Локација објекта је у улици Милорада Стојића Горчила бр. 6, на КП 4072/42, 4068/20 и 

7678/7 КО Инђија.  

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ОБУХВАТА: 

 

А – Претходни радови 

1. Анализа постојеће техничке документације 

а. Геомеханички елаборат 

б. Геодетске подлоге 

ц. Пројектна документација (архитектонски, грађевински,...) 

д. Синхрон план спољних иснталација 

е. Пројекат спољње дренаже подземне воде 

ф. Извештај стручног вештака о стању објекта 

2. Пројектни задатак 

 

Б – Израда техничке документације 

1. Теренски припремни радови за израду антифилтрационе дијафрагме 

2. Пројекат пиезометара (ком 2) 

3. Израда електро-пројекта за пиезометре 

4. Пројекат геомеханичких радова на траси дијафрагме за утврђивање слоја лапоровите 

глине 

5. Израда планова уводница (основе и пресеци) 

6. Израда планова ламела (основе и пресеци) 

7. Израда пројекта мешавине антифилтрационе масе 

8. Предмер и предрачун радова (тендерска документација) 

 

 
 

   Место и датум:                                                                                               ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                     ______________________ 

 

 


