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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-5/2021 

 
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
„Услуге брзе поште и курирске услуге“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:    Поштанске и курирске услуге                        

Ознака:   64121000 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 

27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-5/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, 

РБ: Услуге 2.2.14., конто 531020 

 

Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир збир јединичних цена без пореза на додату вредност. 

Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о пружању предметних услуга.  

Захтев за авансним плаћањем није дозвољен. 

 

Рок и начин пружања услуге 

• Понуђач ће услуге пружати сукцесивно на период од годину дана, односно до утрошка средстава која је 

наручилац планирао да утроши за ту намену и која ће бити вредност уговора. 

 

      Квалитет 

 -   Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

 -    Понуђач је дужан да услуге врши квалитетно у складу са важећим прописима и правилима струке. 

      Рекламација 

• У случају примедби на обим и квалитет пружених услуга, понуђач мора у року од једног дана, од дана 

утврђених примедби, отклонити уочене недостатке. 

 

      Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Ивана 

Аврамов, дипл. правник, контакт телефон 064/843-8108.  

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
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Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке:  „Услуге брзе поште и курирске услуге“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин“  

 
Услуге које обухвата предмет набавке су слање дописа и документације ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин. 

Услуге обухватају у трајању од 12 месеци, месечно око 20 дана следеће пошиљке: 

 

1. “Данас за данас” до 0,5kg 

2. “Данас за данас” од 0,5 до 2kg 

3. “Данас за сутра” до 12h, од 0,5kg до 2kg 

4. “Данас за сутра” до 19h, од 0,5kg до 2kg 

5. “Данас за одмах”, за 1kg, испорука на територији града Зрењанина истог дана у року од 3 часа 

 

Понуђач мора поседовати Лиценцу за обављање универзалне поштанске услуге и Одобрење за обављање 

поштанских услуга од стране Републичке агенције за поштанске услуге. 

 

 

3.        УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услове за избор привредног субјекта у 

поступку ове набавке које тражи наручилац и то да поседује Лиценцу за обављање универзалне поштанске 

услуге и Одобрење за обављање поштанских услуга од стране Републичке агенције за поштанске услуге.  

    

 

И З Ј А В А 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач  

_____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке на коју се ЗЈН 

не примењује „Услуге брзе поште и курирске услуге” број ДН-5/2021, испуњава услове за избор привредног 

субјекта у поступку предметне набавке и то: 

 

1) Понуђач поседује Лиценцу за обављање универзалне поштанске услуге и Одобрење за обављање поштанских    

услуга од стране Републичке агенције за поштанске услуге које ће на евентуални захтев наручиоца доставити на 

увид. 

 

 

Место:_____________                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                                   _________________________                                                         
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4.    ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА – БР. ___________________________ ОД ДАНА ______________: 

 

Укупна цена без ПДВ-а (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена без ПДВ-а) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом а (збир јединичних 

цена из Обрасца структуре цена са ПДВ-ом) 
 

Рок и начин плаћања- Валута од дана 

истављања рачуна на месечном нивоу 

(не дужа од 45 дана) 

 

 

Уколико су услуге ослобођене плаћања ПДВ-а унети у складу са којим чланом и којим Законом: 

 

               Датум                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                          

_____________________________                                                 __________________________ 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде 

наведени.  

 

5.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА 

  

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

У поље „Јединична цена без ПДВ-а“ понуђач уписује износ у динарима за цену по једној јединици мере (једном 

kom).  

 

                    Датум                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                               

_____________________________                                                 __________________________ 

 
Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу наведени.  

Ред. 

број 
Назив услуге 

Jединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1. “Данас за данас” до 0,5kg ком 1  

2. “Данас за данас” од 0,5 до 2kg ком 1  

3. “Данас за сутра” до 12h, од 0,5kg до 2kg ком 1  

4. “Данас за сутра” до 19h, од 0,5kg до 2kg ком 1  

5. 
“Данас за одмах”, за 1kg, испорука на територији 

града Зрењанина истог дана у року од 3 часа 
ком 1 

 

  Укупан износ понуде без ПДВ-а (збир 1-5) 

(уноси се у Образац понуде) 

 

  Износ ПДВ-а за укупну понуду (збир 1-5) 

(уколико га има) 

 

  Укупaн износ понуде са ПДВ-ом (збир 1-5) 

(уноси се у Образац понуде) 

 


