
Наручилац Градска управа Пирот 

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број III 404-107/2021

Датум 09.04.2021.

НАРУЏБЕНИЦА

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25.  став 3.  4.  и  5.  Закона о  привредним
друштвима  (Службени  гласник  Републике  Србије,  број  36/2011,  99/201,
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

Назив  услуга: Надзор над електро радовима.

Начин  плаћања: Авансно  плаћање  није  дозвољено.  Плаћање  ће  бити
извршено у  року  од  45  дана по  испостављању фактуре  након извршене
услуге надзора.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу
критеријума цене.

Рок за подношење понуда је 15.04.2021. године године до 12:00 часова.
Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  примљена  на  мејл
javnenabavke@pirot.rs  у  року  и  то  најкасније  до  12:00 часова  дана
15.04.2021. године.
Наруџбеницу  одштампати.  Попунити и потписати  Спецификацију  понуде,
Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у
заједничкој  понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као
заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке.
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла.
Понуде  се  достављају  на  обрасцу  Наруџбенице  на  мејл  javnenabavke
@pirot.rs.
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ДОДАТНИ УСЛОВ
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или 
ангажовано по основу уговора најмање: 
- по једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом коју издаје 
Инжењерска комора Србије: дипл.инж.ел. : 350 или 450
који ће решењем бити именован за вршиоца стручног надзора

ДОКАЗ
- Уговор о раду или образац М, односно уговор о радном ангажовању који 
садржи и послове који су предмет ове јавне набавке 
- Копију тражених лиценци са оригиналним потписом и печатом носиоца 
лиценце
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

Надзор над електро радовима

    СПЕЦИФИКАЦИЈА

Надзор над електро радовима

  Р.БР. НАЗИВ УСЛУГЕ
  ЈЕД.
МЕРЕ

  
КОЛИЧИНА

ЈЕД.ЦЕНА без
ПДВ-а

    1
Вршење стручног надзора на 
уређењу дворишта и паркинг 
простора у ул. Саве Ковачевића

      ком.       1.00

2

Вршење стручног надзора на 
уређењу дворишта и паркинг 
простора у ул. Бранка 
Радичевића

      ком.       1.00

3
Вршење стручног надзора на 
уређењу дела Трга пиротских 
ратника

      ком.       1.00

4

Вршење стручног надзора на 
уређењу паркинг простора у ул. 
Војводе Момчила (код тврђаве 
Кале)

      ком.       1.00

5

Вршење стручног надзора на 
извођењу радова на уређењу 
паркинга у ул. Књаза Милоша 
код Солитера

      ком.       1.00

Укупно без ПДВ-а

 Износ  ПДВ-а

Укупно са ПДВ-ом
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ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ОНТРОЛЕ

И  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,  РОК  ИЗВРШЕЊА,  МЕСТО

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

И СЛ.

Техничке карактеристике (спецификације) 

ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА (важи за вршење стручног надзора при изградњи

свих објеката)

Вршење  стручног  надзора  треба  урадити  у  складу  са  Законом  о  планирању  и

изградњи  (Сл.  гласник  РС,  бр.  72/2009,  81/2009  -  испр.,  64/2010  -  одлука  УС,

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,

132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилником о садржини

и начину вођења стручног надзора (Сл. гласник РС бр.22/2015 и 24/2017), Законом

о грађевинским производима (Сл.гласник РС, бр.  83/2018) и другим  Законима и

прописима који имају везе са предметним послом.

При  вршењу  стручног  надзора  треба  поштовати  правила  струке,  као  и  важеће

техничке прописе и нормативе.

СТРУЧНИ НАДЗОР је у обавези да:

Изврши контролу техничке документације пре увођења у посао и све примедбе

достави у писаном облику представнику Града Пирота, у складу са Законом

о  планирању  и  изградњи.  Не  разматрају  се  примедбе  на  пројектовану  и

одабрану технологију градње, као ни примедбе које представљају варијантна

решења саме технологије која би довела до промене уговорених позиција,

већ само примедбе које утичу на стабилност и функционалност.

Посебну пажњу треба да обрати на динамику радова и благовремно обавести

све потписнике уговора на евентуално кашњење, са предлогом мера које је

потребно предузети.

Обавезно припрема фотодокументацију, т.ј. фотографије пре почетка, за време и

након завршетка радова

Да се за сваки настали проблем изјасни да ли утиче на рок или не.

Да се изјасни да ли  евентуални проблем утиче на укупно уговорену вредност

радова и у обавези је да обустави радове пре него што се премаши уговорена

вредност.

О  сваком  примљеном  писаном  документу  (захтев,  сагласност...)  обавести

представника града Пирота писаним путем, у форми обавештења, као и да га

обавести писаним путем о изостанку одговора у предвиђеном року било кога

од учесника у реализацији пројекта.
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Не дозволи уградњу опреме која нема одговарајуће гаранције и није у складу са

стандардима и прописима који дефинишу наведену опрему. У року од 24.

сата се изјасни о достављеном атесту и да или одбије сагласност за уградњу,

уписом у грађевински дневник.

Комплетну градилишну (грађевински дневник, грађевинску књигу, фотографије

(у  електронском  облику),  све  дописе,...)  и  атестну  документацију,  као  и

списак предате документације преда представнику Града Пирота приликом

примопредаје радова.

Сачини Записник о примопредаји радова и уз окончану ситуацију или рачун, т.ј.

уз  рачун  за  вршење  стручног  надзора,  градској  управи  достави  писани

извештај  о  извршеним  радовима,  са  личним  запажањима  у  смислу

побољшљња у наредном периоду. Без извештаја стручног надзора неће бити

могуће плаћање за вршење стручног надзора.

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
(ПИБ):

Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):

Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин  подношења понуде  и  уписати  податке  о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке
о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду  подноси  група
понуђач
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“  попуњавају  само они понуђачи који  подносе  понуду са
подизвођачем,  а  уколико  има већи број  подизвођача  од  места предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески  идентификациони
број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески  идентификациони
број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  о  издавању  наруџбенице  за   набавку
услуга: Надзор над електро радовима

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Начин и услови плаћања:

Авансно  плаћање  није  дозвољено.  Плаћање
ће  бити  извршено у  року  од  45  дана по

испостављању  фактуре  након  извршене
услуге надзора.

Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда):

______ дана од дана отварања понуда

Рок реализације: 
Све време трајања електро радовa на 
пројектима наведеним у спецификацији

Место реализације: Град Пирот

Начин давања понуде:
(заокружити)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис
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