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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  404-81/2021 

Датум 18.03.2021. 

 

 

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  добара: Дрвени мобилијар за Криви вир 
 

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено у року до 45 дана по испостављању фактуре након монтаже 
дрвеног мобилијара. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 

 

Рок за подношење понуда је 24.03.2021. 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  
24.03.2021. 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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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
 

Ред. 

број 

Бр. 

Поз. 

Опис рада - назив позиције 
Јед. 

мере 

Количина 

радова 
Јединична 

цена 

Укупна цена 

       

       

1 1.1. Израда, монтажа и постављање 

дрвених сеника за одмор са 

настрешницом. Oбрачун по комаду. 
kom 4,00   

       

2 1.2. Израда и постављање дрвених 

мобилијара ( комплет -парковски 

сто и 2 клупе). Oбрачун по комаду. 
kom 3,00   

       

3 1.3. Дрвени рукохвати, израђени од 

дрвених стубова од облица и дрвеног 

рукохвата од полуоблица која служи 

као ограда за прилаз до локалитета 

Славињско грло,  дужине 20 метара 

постављена са једне стране 

пешачке стазе.Обрачун по  m' m' 40,00   

       

4 1.4. Набавка, транспорт и монтажа 

двоструке дрвене љуљашке (1,5;3+). 

Љуљшка је израђена од пуних 

дрвених или ламелираних греда. 

Седиште израђено од тврдог 

гуменог материјала, окачене на 

атестиране поцинковане 

ланце.Димензије љуљашке 290цм × 

150цм × 230  

цм, са критичном висионом пада 

130 цм. У  позицију  рачунати  и  све  

бетонске  и армирано бетонске 

радове на изради темеља 

реквизита. 

Обрачун по комаду. kom 1,00   
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5 1.5. Набавка, транспорт и монтажа 

дрвене клацкалице за четри 

корисника, израђен од пуног дрвета, 

са металним носачем који се 

анкерише у бетонским стопама. 

Седишта су од твдог гуменог 

материјала.Димензије реквизита 

240цм × 160цм × 70цм, са 

критичном висионом пада 60 цм. У 

позицију рачунати и све бетонске и 

армирано бетонске радове на 

изради темеља реквизита. Обрачун 

по комаду. kom 1,00   

       

6 1.6. Набавка и уградња оквира гола на 

терену. Дрвену конструкцију 

заштитном и завршном  бојом за 

дрво са по два премаза. Гол урадити 

према детаљу из пројекта. У цену 

улази израда и монтажа гола и 

мреже на већ припремљеним 

темељима. Обрачун по комаду. 
kom 2,00   

       

    УКУПНО         

       

       

    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А         

       

       

  ЦЕНА РАДОВА (без ПДВ-а)         

  ПДВ 20%         

  УКУПНА ЦЕНА РАДОВА (са ПДВ-

ом)   
  

  
  

       

 
 
 
 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________                                                 ____________________                                                        
потпис 
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Локације за постављање мобилијара на туристичким локалитетима 
 
Територија града Пирота, Парк природе „Стара планина“, село Темска, 
излетиште Криви вир. 

 
Парковска клупа ( ПК) – 3 комада/комплета 
Сеник (С) – 4 комада 
Рукохват – 40 м' 
Љуљашка – 1 комад 
Клацкалица – 1 комад 
Дрвени гол 2 комада 
 
Опис дрвеног мобилијара 
 

- Надстрешница ”Сеник“ 
- Парковски сто са клупама 

 
Надстрешница ”Сеник“ 
 
Предвиђено је као место за сусрете и одмарање, при чему нуди целодневну 
заштиту од јаког сунца и кише. Надстрешница ”Сеник“ погодна је како за 
паркове и друге слободне површине. 
Основну конструкцију чини централно постављени стуб, косници и рогови 
међусобно повезани металним оковима, преко којих се монтира дрвена 
покривка. Испод крова налазе се два стола међусобно повезана и четири 
клупе. Централни стуб, као и ногари столова и клупа, беонирају се у тлу. За 
израду надстрешнице потребно је 1.121 м3 обрађеног дрвета 
 
Парковски сто са клупама 

 
Парковски сто са клупама идеално се уклапа у опремању паркова, 
излетичких насеља и других зелених површина. Својим занимљивим 
изгледом позива на одмарање и пријатан  разговор. 
Постоље стола чине два пара косо постављених облица који се преко рама 
повезују са плочама стола, израђену од рендисане даске. Уз сто постављају 
се и две дрвене клупе. 
За израду овог реквизита потребно је 0,335м3 обрађеног дрвета. 
 
Љуљашка 
 
Двострука дрвена љуљашка. Љуљшка је израђена од пуних дрвених или 
ламелираних греда. Седиште израђено од тврдог гуменог материјала, 
окачене на атестиране поцинковане ланце.Димензије љуљашке 290цм × 
150цм × 230  
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цм, са критичном висионом пада 130 цм. У  позицију  рачунати  и  све  
бетонске  и армирано бетонске радове на изради темеља реквизита. 
 
Клацкалица 
 
Дрвена клацкалица за четри корисника, израђена од пуног дрвета, са 
металним носачем који се анкерише у бетонским стопама. Седишта су од 
твдог гуменог материјала.Димензије реквизита 240цм × 160цм × 70цм, са 
критичном висионом пада 60 цм. Урачунати и све бетонске и армирано 
бетонске радове на изради темеља реквизита.  
 
Гол 
 
Набавка и уградња оквира гола на терену. Дрвену конструкцију заштитном и 
завршном  бојом за дрво са по два премаза. Гол урадити према детаљу из 
пројекта. У цену улази израда и монтажа гола и мреже на већ 
припремљеним темељима.  
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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: набавка добара: Дрвени мобилијар за Криви 
вир 
 

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 до 45 дана по 
испостављању фактуре након монтаже 
дрвеног мобилијара 

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

______ дана од дана отварања понуда 

Рок реализације - 
(максимално 40 календарских 
дана): 

_____  календарских дана 

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 

 
 


