
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 

тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 

На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог Саве 66 (у даљем тексту: 

Наручилац) дана 19.06.2020.год. oбјављује 

 

 

 

                                       ОДГОВОР НА ПИТАЊА 

                              у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.3.3 /20 

 

I  Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 

19.06.2020.године следећe питањe: 

1.Прецизирајте рок за извођење радова обзиром да на страни 5 Конкурсне 

документације стоји 30 календарских дана, а на страни 23.Конкурсне документације 

стоји 15 дана. 

Одговор na питање бр.1: 

Рок за извођење радова је 30 дана од дана увођења у посао. 

 

II Овај одговор чини саставни део конкурсне документације. 

 

III. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за 

подношење понуда је 23.06.2020. године до 12,00 часова. 

 
IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/322-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 

 

 

Прилог: 

Страна 23 

                                                                                               Комисија за јавне набавке 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова – замена подова у 

собама простора Павиљона „А“ Студентског центра Чачак, редни број ЈН/Р/1.3.3/2020, 

за потребе наручиоца, објављеног на на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације, спремни смо да понудимо: 

 

Укупна вредност понуде 

у динарима без ПДВ-а 

 

  

Рок за завршетак радова                                                                                                                                                                                                          

(не може да буде дужи од 30 

календарских дана рачунајући од 

дана увођења извођача у посао) 

 

__________ дана 

Начин плаћања 

- у износу од 90 % вредности укупно уговорене цене у 

року од 45 дана од дана пријема оверених привремених 

ситуација 

- остатак у износу од 10 % вредности укупно уговорене 

цене по  окончаној ситуацији  у року од 45 дана 

Рок плаћања 

(не може бити краћи од 15 дана а не 

дужи од 45 дана од дана пријема 

фактуре) 

 

__________ дана 

Гарантни рок за изведене радова  

(не може бити краћи од две године 

рачунајући од дана комисијске 

примопредаје објекта/радова) 

  

Рок за отклањање грешака __________ дана 

Рок важења понуде  

(минимум 30 дана од дана отварања 

понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

 

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива за доделу 

уговора и све услове из конкурсне документације. 

 

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан 

сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења 

из овог поступка јавне набавке. 

 

Место:_____________                                                                       

                                                                        Понуђач 

Датум:_____________                   М.П.                  __________________     

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде. 


