
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 10/2015 - Прање и 

пеглање веша 
 
 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 10/2015 
ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША измењена у делу: 
 
 
- VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ на страни 26. 
  
- VIII  МОДЕЛ УГОВОРА, ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА на страни 28. 
 
  
 
 
 
 
 

Измењене странице конкурсне документације се налази у наставку овог документа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 10/2015 
31.07.2015. 

Дел.број 02-666 
Датум 31.07.2015. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
 
Рб Назив услуге Јединица 

мере 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

I                     II III IV         V         VI 
1. Прање и пеглање веша килограм 160.000  

 
  

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (количина x цена): 
ПДВ ______% 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (количина x цена са ПДВ-ом): 

 
Број понуде:______________________од___________________________. 
Укупан износ (без ПДВ-а): ________________________________динара. 
Укупан износ (са ПДВ-ом):_________________________________динара 
Рок плаћања и начин плаћања: ________________________ ( не краћи од 60 дана) 
Рок извршења услуге:_____________ сати (не дужи од 24 часа од тренутка 
преузимања веша од наручиоца). 
Рок важења понуде:_____дана (минимум 30 дана) од дана јавног отварања понуде.  
Начин спровођења контроле квалитета:___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета, нпр. ISO 

стандарди)  

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

     Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
1) у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени 

предмет јавне набавке; 
2) у колони 6. уписати колико износи збир количина пута јединична цена, за  

тражени предмет јавне набавке, без Пдв-а. 
3) Попунити поља испод табеле.  
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број ________ од ___________, а Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање по 
условима предвиђеним овим Уговором.  
(Извршилац услуге наступа са подизвођачем ________________________, улица 
_________________ из _________________, који ће делимично извршити предметну 
набавку, у делу: ___________________________________.)  
 
1.3. Саставни део овог уговора је техничка спецификација и понуда Извршиоца број 
…................ од .............. 2015. године (Прилог бр. 1 уговора).  
 

ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
2.1. Извршилац услуге се обавезује да ће услугу из Члана 1. овог Уговора  вршити по  
јединичној цени из Прилога бр. 1 уговора. Цена подразумева F-co вешерајa Наручиоца 
услуге.  
2.2. Цена услуге из Члана 1 овог уговора износи ________ динара по килограму без 
ПДВ- и __________ динара по килограму са ПДВ-ом, што за укупно уговорену 
количину веша од 160.000 килограма износи __________ динара без ПДВ-а и 
___________ динара са ПДВ-ом.  
2.3. Уговорне стране ће након закључења уговора формирати заједничку комисију која 
ће извршити мерење артикала који се Извршиоцу шаљу на прање и пеглање и утврдити 
тежину сваког појединачног артикла, како би се тежина опраног веша одређивала 
множењем утврђене тежине артикла и броја истих који су Извршиоцу послати на 
прање и пеглање.  
2.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
 

ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ______________ 

дана од дана достављања фактуре. 
3.2. Уговорне стране су сагласне да се уговорене услуге могу мењати +/- 10%, али тако 

да укупно уговорена цена не пређе износ +/-10%, без закључивања посебног 
анекса 
 

ЧЛАН 4.  РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 
4.1. Рок испоруке је _____ часа од тренутка када Извршилац услуге преузме прљав веш 
од Наручиоца услуге.  
4.2. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
4.3. Примопредаја веша вршиће се у просторијама Наручиоца услуге, по потреби 
Наручиоца и у договореним терминима. 
4.4. Веш се преузима на адреси Наручиоца и доставља на исту. 
 

ЧЛАН 5.   МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
5.1. Место испоруке је F-co вешерај Наручиоца. 
 

ЧЛАН 6. КВАЛИТЕТ 
 
6.1. Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту услуге, 
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