
 

                                               

                   ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот 

                   22.07.2020.године.            
у п у ћ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 

Поштовани, 

 

Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак набавке 

радова „Постављање светлеће рекламе уз локалну саобраћајницу“ у свему према 

важећем Закону и прописима, и овим путем Вам упућујемо позив да, уколико сте 

заинтересовани, доставите своју понуду. 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 

процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ, наручиоци 

нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона ( односи се на набавке које су 

покренуте пре 01.07.2020. године, када је ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама) 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 

Процењена вредност набавке:400.000,00 динара без ПДВ-а  
 

Технички опис: 

Инвеститор: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ, Мунтина падина бб, Пирот 

Објекат:  Стубни  носач  светлеће рекламе на катастарској парцели бр. 6615/1, КО Пирот - 

ван варош 

На  основу  захтева  Инвеститора,  правила  струке  и законске  регулативе,  израђен  је  

Идејни пројекат стубног носача светлеће рекламе који је саставни део Позива за 

подношење понуда. 

ЛОКАЦИЈА 

Локација светлеће рекламе предвиђа се у Пироту на јавној површини на катастарској 

парцели бр. 6615/1, КО Пирот-ван варош као што је приказано на ситуационом плану у 

графичкој документацији која је саставни део Идејног пројекта.. 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ 

Објекат је пројектован као самостојећи – монтажни са укупном висином од 4,0м. 

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ 

Конструктивни систем објекта предвиђен  је од челичне конструкције постављене  на 

армирано бетонским темељима самцима. Конструкцију   носача   чине   челични  стубови   

са   попречним   пресеком   профила   ХОП  100x100x4мм који су међусобно повезани 

челичним профилима ХОП 40x20x2мм. Носећа челична конструкција је са спољне стране 

обложена поцинкованим лимом. 



 

Усвојени елементи челичне конструкције: 

СТУБОВИ                                       ХОП 100x100x4мм 

ГРЕДЕ-ИСПУНЕ                            ХОП 40x20x2мм 

Све челичне елементе најпре очистити од нечистоћа шмирглањем и брисањем, затим 

минизирати зашитном бојом за метал и бојити завршним нитро емајл лаком у тону по 

избору инвеститора. 

Оптерећење   се   преко   челичних  стубова   преноси   на   фундаменте  објекта   

димензије 50x50x80цм димензионисаних на основу статичког прорачун са којима су 

повезани анкер плочама. 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За потребе напајања  електричном  енергијом  – осветљења  реклама  на стубном  носачу, 

користиће  се  постојећа  мрежу  локалне електродистрибуције  на  стубној  

трансформаторској станица  БСТС 1x250кВА, 10/0,4кВ преко које се тренутно напаја 

Депонија. 

Радове извести према правилима струке и законској регулативи. 

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА 

За потребе Инвеститора израдити стубни носач светлеће рекламе. 

Конструктивни систем објекта  предвидети  од челичне конструкције постављене  на 

бетонским темељима. Челична конструкција је обложена поцинкованим лимом. Димензија 

светлеће рекламе: 

-    габарит у основи износи 1,5x1,5x1,225 м; 

-    укупна висина конструкције износи 4,00м. 

Рок за извођење целокупних радова износи највише 30 календарских дана од писаног 

Налога наручиоца.  

Плаћање након извршеног посла, а након потписивања Записника о примопредаји радова.  

Понуђачи су у обавези да се придржавају ( а након потписаног Уговора о реализацији  

предметних радова) одредби из Решења Јавног предузећа за планирање и уређивање 

грађевинског земљишта Пирот за постављање средства за оглашавање, које је саставни 

део позива за подношења понуда. 

На основу Идејног пројекта за израду стубног носача светлеће рекламе, број 183 од 

01.06.2020. године, понуђену цену Понуђачи исказују као јединствену цену по паушалном 

принципу за све позиције из  предмера и предрачуна радова.  



 

Након израде челичне конструкције на бетонским темељима доставити атесте за исте (за 

челик и бетон).  

Уз атесте доставити: За Челичну конструкцију која је  предвиђена од кутијастих орофила 

ХОП 100*100*4 мм и ХОП 40*20*2 мм и лимова ( за заварене носаче) доставити доказ о  

квалитету С 235 ЈРГ 2, доносно за анкре доказ о квалитету С 355 ЈРГ 2.  

Боју и текст односно изглед  светлеће рекламе одређује Наручилац.  

 

УСЛОВИ  НАБАВКЕ: 

 

Ваша понуда треба да испуњава следеће услове: 

 

- Начин извршења: у складу са потписаним уговором. 

- Рок за извођење целокупних радова износи највише 30 календарских дана од 

писаног Налога наручиоца.  

- Рок важења понуде:  најмање 30 дана од дана пријема понуде. 

- Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна 

- Цена из понуде:  у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се  сви трошкови. Цену 

исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико 

понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ 

ПДВ-а. Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у, не исказује 

ПДВ. 

- Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења 

наведених услова). 

 

Понуда треба да садржи: 

 

- Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен 

понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива. 

-  Фотокопију Решења или Извод Агенције за привредне регистре о упису привредног 

субјекта у регистар привредних субјеката. 

  

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА: 

 

Вашу понуду можете доставити најкасније до 30.07.2020. године, до 10.00 сати, на 

адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб, 

18300 Пирот 

 Понуду можете доставити лично, у затвореној  коверти на назначену адресу или 

послати поштом са назнаком на коверти набавка радова „Постављање светлеће рекламе 

уз локалну саобраћајницу“  с тим што иста мора бити примљена код наручиоца 

најкасније до напред наведеног рока. 

 
ОСТАЛО:   

 

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим 

понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана, од дана истека рока за 

доставу понуда.  



 

Наручилац ће по пријему извештаја о спроведеном поступку потписати уговор са 

понуђачем који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом. 

  

У Пироту,                                                             

Дана 22.07.2020. 

 

    

 

                          



 

П О Н У Д A  

 

Предмет набавке радова „Постављање светлеће рекламе уз локалну саобраћајницу“ 

Назив радова: Постављање светлеће рекламе уз локалну саобраћајницу  

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот. 

БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ КОД ПОНУЂАЧА _______________________ 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ НАБАВКЕ: 

- Начин извршења: у складу са потписаним уговором. 

- Рок за извођење целокупних радова износи највише 30 календарских дана од писаног Налога 

наручиоца.  

- Рок важења понуде:  Рок важења понуде: _______ дана  од дана пријема понуде (најмање 30 

дана). 

- Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна  

-           у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се  сви трошкови. Цену исказати тако да се види цена 

без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, 

потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а. Уколико се понуђач позива на члан 10. 

став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у, не исказује ПДВ. 

- Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења наведених 

услова). 

 

 

 

 

 

                                                                                                П О Н У Ђ А Ч 

 

                            ______________________ 

                                                         М.П.                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

Назив понуђача  

Адреса седишта понуђача  

Особа за контакт код понуђача  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон понуђача   

Текући рачун понуђача и  

назив банке 

 

Матични број  и ПИБ понуђача   

Електронска пошта понуђача  
  

  

 

 



 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА 

 
Р.Б. ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ 

1 

Машински и ручни ископ 

земљаног материјала за 

темеље самце без формирања 

шкарпи. Боче стране правилно 

одсећи под углом од 90º, а дно 

нивелисати.  

Пре бетонирања извршити 

разастирање и машинско 

набијање тампонског слоја од 

мешавине природног шљунка 

и песка испод темеља самаца, 

H= 10 цм 

На градилиште- место уградње 

допремити бетонско гвожђе Б 

500 и извршити исправљање, 

кројење, сечење и савијање. 

Уградњу и везивање бетонског 

гвжђа урадити у свему према 

датим детаљима арматуре и 

спецификацијама. Пре сечења 

и постављања арматуре све 

мере проверити на лицу места. 

Напомена: Армирано-бетонске 

радове изводити у свему 

према статичком прорачуну, 

детаљима арматуре и 

прописима за армирано-

бетонске радове. 

Након збијања тампона 

извшти бетонирање армирано- 

бетонских темеља самаца 

димезије 50*50*80 цм бетоном 

марке МБ 30 са уградњом 

потребне арматуре и анкерних 

плоча.  

Израдити челичну 

конструкцију светлеће 

рекламе на основу графичке и 

радионичке документације – 

пробна монтажа, транспорт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ПАУШАЛНО 

 



монтажа, антикорозивна 

заштита, а све према условима 

и правилницима за 

производњу, монтажу, 

антикорозивну заштиту и 

транспорт челичне 

конструкције. 

Челична конструкција је 

предвиђена од кутијастих 

орофила ХОП 100*100*4 мм и 

ХОП 40*20*2 мм и лимова ( за 

заварене носаче) квалиета С 

235 ЈРГ 2, доносно за анкре С 

355 ЈРГ 2.  

АК заштита минизирањем. 

Звршну конструкцију бојити 

нитро емаил лаком у тону по 

избору инвеститора. 

УКУПНО без ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО са ПДВ-ом  

 

 

Уколико се понуђачи позивају на члан 10, став 2, тачка 3 Закона о пдв-у, не исказују пдв. 

 

 

 

Место:_____________________ 

Датум:_____________________                                                                                 Понуђач: 

                                                                         м.п.                                              ________________________ 


