УСТАНОВА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР БОРАЦ ПАРАЋИН
Параћин, ул. Немањина бб, ПИБ 109865189, матични број 17897217

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда за набавку услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА - Наручиоца
Установа спортско-рекреативни центар Борац Параћин.
I ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГА
 Текуће поправке и одржавање терена
Ред.
број
1.

Назив услуга
Кошење траве

Јед.
мере
М²

Оквирне количине
10.000 м2

2.

Ваљање терена ваљком

М²

10.000 м2

3.

Одвожење траве на депонију

М³

60 м3

Количине дате у техничкој спецификацији су оквирне и Наручилац задржава право измена
количина у складу са својим потребама, при чему Наручилац предметне услуге може
прибављати по датим јединичним ценама највише до износа опредељених средстава за
предметну набавку.
- Захтеви у погледу рока и места вршења услуге: Понуђач је у обавези да предметну
услугу изврши у року који ће наручилац упутити захтевом. Место вршења предметне
услуге је УСРЦ „Борац“.
- Захтеви и погледу начина, рока и услова плаћања: Плаћање ће се вршити на текући
рачун вршиоца услуге у року од 45 дана од дана уредно примљене фактуре а у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, 113/2017, и 91/2019.), рачунато од дана
испостављања фактуре. Рачун/фактура мора бити регистрован у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18, 59/18 и 8/19.).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

II РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА, ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА
- Рок за доставу понуда је до 24.09.2021. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда је 24.09.2021.године у 12:30 часова.
- Начин достављања понуда: лично или путем поште, на адресу наручиоца, без обзира на
начин предаје благовремена је понуда која је приспела до рока назначеног у претходном
ставу. Понуда мора бити достављена са траженим обрасцима у затвореној коверти на
којој ће на предњој страни писати ПОНУДА – Текуће поправке и одржавање терена –
кошење - а на полеђини назив Понуђача.
Понуда мора да садржи: Образац понуде, Образац структуре цене и Модел уговора.
- Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
-Најнижа понуђена укупна цена услуга без ПДВ.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда понуђача који да дужи рок важења понуде.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Адреса Понуђача
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/факс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
Пружалац пружа
(заокружити):

предметну

услугу

1. Самостално
2. Са подизвођачем_____________
____________________________
3. Заједно
у
групи
са:
____________________________

МП

Потпис одговорног лица понуђача

Рок важења понуде (мин.30 дана)

Датум:_________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив производа

Jединица мере

Кошење терена

М²

Ваљање терена
ваљком

М²

Одвожење траве на
депонију

М³

Јединична цена
(без ПДВ-а)

Јединична цена
(са ПДВ-ом)

УКУПНО:
НАПОМЕНА: Количине дате у техничкој спецификацији су оквирне и Наручилац задржава право
измена количина у складу са својим потребама, при чему Наручилац предметне услуге може
прибављати по датим јединичним ценама највише до износа процењене вредности набавке.
У ___________________ дана _______________године

____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА-КОШЕЊЕ

Закључен дана ________2021.год. између:
1.Установе спортско-рекреативни центар Борац Параћин, Параћин, ул. Немањина бб, МБ:
17897217, ПИБ: 109865189, коју заступа: директор Александар Трифуновић (у даљем
тексту: Наручилац) и
2.________________________ из __________________ ул.______________, ПИБ______________, матични број _______________, која заступа _______________________
(у даљем тексту Пружалацуслуга)
Члан 1.
Наручилац је на основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
91/19), спровео поступак испод прагова до којих се закон не примењује – набавка услуге
текуће поправке и одржавања терена-кошење по Одлуци бр. 321 заведене дана
21.09.2021.г. (у даљем тексту: услуге, које су предмет набавке Наручиоца.
Предмет уговора је пружање услуге текућих поправки и одржавања терена - кошења
према потребама Наручиоца у свему према понуди пружаоца услуге бр.___ од дана
__.__.______. године и конкурсној документацији.
Члан 2.
Пружалац услуга се обавезује да за потребе наручиоца пружи предметне услуге у свему
према датој спецификацији као и достављеној понуди пружаоца услуге.
Пружалац услуга се обавезује да уговорене услуге пружа у складу са техничким
прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту услуга,
квалитетно и у складу са техничком спецификацијом и под условима из понуде пружаоца
услуге.
Члан 3.
Укупна вредност услуга из чл. 1. овог уговора износи највише до
износа_______________динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно
____________________ динара са обрачунатим порезом на додату вредност и представља
укупну вредност уговора, као укупно расположив износ опредељен за набавку услуга из
члана 1. овог уговора.
Јединичне цене дате у обрасцу структуре цена су фиксне и неће се мењати до
престанка важења уговора.
Наручилац ће Пружаоцу вршити плаћање у року од 45 дана од дана пријема уредно
испостављене
фактуре
уплатом
на
текући
рачун
Пружаоца
број

___________________________а у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, 113/2017, и
91/2019.), рачунато од дана испостављања фактуре. Рачун/фактура мора бити регистрован
у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл.
гласник РС" бр.7/18, 59/18 и 8/19.).
Члан 4.
Количине наведене у спецификацији су дате оквирно и Наручилац задржава право
измене количина у складу са својим потребама,а стварне ће бити приказане у захтевима
за пружање услуга које ће Наручилац достављати Пружаоцу услуга.
Пружалац се обавезује да услуге, за све време реализације Уговора, пружа у свему према
понуди која је саставни део уговора а у погледу врсте добара која су део услуге која је
предмет овог Уговора.
Члан 5.
Пружалац услуга се обавезује да услуге из чл. 1. овог Уговора пружа до 31.12.2021. године
или до утрошка опредељених средстава за ту намену, с тим да је обавезан да се на позив
Наручиоца за пружање услуге одазове и отпочне са пружањем услуге најкасније у року од
1 дана од дана пријема позива.
Члан 6.
У случају непоштовања динамике пружања предметне услуге, Пружалац услуга се
обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2 ‰ (промила) од укупне
уговорене вредности из члана 3. став 1. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне
казне не може прећи 5% од укупне уговорене вредности из члана 3. став 1. овог Уговора.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље
уколико Пружалац:
- Неблаговремено извршава уговорне обавезе,
- Неквалитетно извршава уговорне обавезе,
- На било који начин грубо крши одредбе овог Уговора,
- У случају да се стекну разлози за раскид уговора који не обухватају горе наведене
разлоге,
- Наручилац не изврши плаћање у складу са Чланом 3. овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да у случају раскида Уговора из некога од прва четири
разлога из претходног става, Пружалац нема право на накнаду штете.
Пре упућивања образложене изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу
страну писменим путем позове и упозори на постојање околности за раскид Уговора, те
да остави примерени рок за извршавање уговорних обавеза.

Под примереним роком сматра се време које је по редовном току ствари и околностима
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.
У случају да ни након рока из претходног става позвана уговорна страна не изврши своје
обавезе, упућује се отказ.
Члан 8.
За све оно што није дефинисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.Све евентуалне спорове угорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. Уговор је сачињен у четири истоветних
примерака, по два за сваку уговорну страну.
Члан 10.
Саставни део уговора чини понуда Пружаоца услуга бр.__ од дана__.__.2021. године.

_____________________
Наручилац

_____________________
Пружалац услуга

