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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда понуђача за набавку услуге ЗА ИЗРАДУ ОСНИВАЧКИХ ДОКУМЕНАТА
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У СТАРОЈ ПАЗОВИ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
НАПОМЕНА: ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 78.
Закона

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде
Рок за извршење предметне услуге је 20 дана од дана потписивања уговора.
Понуда важи (најмање 30 дана): 30 дана од дана отварања понуда.
У понуђену цену улазе и све накнаде трошкова.
Услови и начин плаћања:
Плаћање се врши у складу са обрасцем структуре цене, у року од 7 дана од дана
достављања докумената који су предмет услуге.
Цена се плаћа на основу испостављене фактуре и потврде наручиоца о уредно извршеној
услузи.
Изабрани понуђач је дужан да услуге извршава квалитетно, са пажњом доброг
стручњака, у свему у складу са правилима и нормативима струке.

Услуга се финансира у оквиру пројекта: „Регионални Центар за одрживи
развој Срема – I Фаза: Успостављање иновационог Стартап Центра Стара
Пазова“, Уговор бр. 401-01-87/2018-01/7, од 10. октобра 2018. године., (у даљем
тексту: Пројекат)
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Цена услуге - израдa оснивачких
докумената Иновационог СТАРТАП
центра у Старој Пазови
без ПДВ-а

1

износ ПДВ-а

Укупна цена услуге - израдa
оснивачких докумената
Иновационог СТАРТАП центра у
Старој Пазови
са обрачунатим ПДВ-ом
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
У колону бр. 1 уписује се цена услуге- израдa оснивачких докумената Иновационог
СТАРТАП центра у Старој Пазови у динарима без ПДВ-а;
У колону бр. 2 уписује се износ ПДВ-а;
У колону бр. 3 уписује се укупна цена услуге- израдa оснивачких докумената
Иновационог СТАРТАП центра у Старој Пазови са ПДВ-ом,

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку набавке услуге- израдa оснивачких докумената Иновационог СТАРТАП центра
у Старој Пазови испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА
O
- услузи израде оснивачких докумената Иновационог СТАРТАП центра у Старој

Пазови
Закључен у Руми, дана ХХ. јануара 2019. године, између:
1. Регионална развојна агенција Срем, д.о.о. Рума, ул. Главна 172, 22400 Рума, којом руководи
и коју представља директор Милан Мирић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
и
2. ________________________________________________, матични број: _____________, ПИБ:
_______________, са седиштем у ______________, улица _________________, коje заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Извршилац),
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке,
спровео истраживање тржишта ради закључења уговора за набавку услуге израде оснивачких

докумената Иновационог СТАРТАП центра у Старој Пазови
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге – израдa оснивачких докумената

Иновационог СТАРТАП центра у Старој Пазови.
Саставни део овог Уговора је Предлог пројекта „Регионални Центар за одрживи
развој Срема – I Фаза: Успостављање иновационог Стартап Центра Стара
Пазова”, Пројектни задатак извођења правне услуге као и достављена понуда
Пружаоца услуге - ____________ /19.
Квалификација за обављање посла
Члан 2.
Пружалац услуге испуњава законом предвиђене услове за обављање услуге
консултантске делатности у области локалне самоуправе, локалног и регионалног
развоја.
Обавезе Наручиоца пре отпочињања израде
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге достави све неопходне податке
потребне за вршење услуге израде оснивачких докумената Иновационог СТАРТАП
центра у Старој Пазови.
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Обавезе Пружаоца услуге
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да у року од 20 календарских дана од дана
закључивања овог уговора у име Наручиоца изврши израду оснивачких докумената
Иновационог СТАРТАП центра у Старој Пазови
Пружалац услуге је дужан да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца
приликом израде аката из ст. 1. овог члана.
Наручилац се обавезује да у границама својих могућности укаже помоћ Пружаоцу
услуге приликом обављања посла.
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши следеће
активности,
1) Идентификацију расположивих ресурса страна потписница неопходних за
оперативни рад Иновационог СТАРТАП центра (просторних, материјалних и
организационих) и одређивање начина њиховог стављања функцију Иновационог
СТАРТАП центра са временским оквиром, дефинисаним власничким односима за
време и после реализације пројекта,(уважавајући одредбе Споразума о намерама
који је већ склопљен);
2) Одређивање институционалног положаја Иновационог СТАРТАП центра као
пројектне структуре у оквиру већ постојеће организације страна потписница уз
израду неколико модела са анализом предности и недостатака тих модела као и
предлога за обезбеђивање институционалне одрживости тих модела (нпр. измене
аката о организацији и систематизацији РРА односно општине итд);
3) Дефинисање механизама за интерно и екстерно финансирање Иновационог
СТАРТАП центра, процена финансијских обавеза и начина њиховог испуњавања за
време трајања и после трајања донаторске финансијске помоћи намењене за рад
ЦЕНТРА, препоруке за смањење изложености ризицима пословања и регулисање
финансијског ризика, насталих дугова и сл.;
4) Уређивање кадровских ресурса неопходних за рад Иновационог СТАРТАП центра,
са опцијама за рад ЦЕНТРА у условима самосталног финансирања или ширења
делатности;
5) Одређивање временског оквира трајања Уговора и одредбе везане за престанак рада
Иновационог СТАРТАП центра, расподелу стечене добити, расподелу опреме и
вредности, заштиту интелектуалне својине, и сл.;

Цена и услови плаћања
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуге плати на име цене за израду
Техничке документације, износ од _________ динара
без ПДВ-а односно
_______динара са ПДВ-ом,
У укупну уговорену цену су урачунати сви трошкови који могу настати приликом
реализације овог Уговора.
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Уговорена цена је фиксна и непроменљива до коначног извршења уговорних
обавеза.
Плаћање уговорене цене извршиће се на основу поднете фактуре Пружаоца
услуге на његов рачун број: ___________ код ___________, у року од 7 дана од дана
достављања Извештаја.
Фактура пружаоца услуге ће гласити на Наручиоца, Регионална развојна
агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума, са позивом на број уговора __________-III/19.

Рок извршења услуге
Члан 7.
Пружалац услуге се обавезује да услугу израдa оснивачких докумената
Иновационог СТАРТАП центра у Старој Пазови изврши у року од 20 дана од дана
потписивања уговора. Рок за извршење услуге почиње даном стављања потписа на
Уговор обеју уговорних страна.
Праћење реализације уговора
Члан 8.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује
запосленог у РРА Срем: дип. инж. електотехнке, Бора Обрадовић, телефон: 060/038-4960, електронска пошта: bora.obradovic@rrasrem.rs;
Уговорна казна
Члан 9.
Ако извршилац не изврши уговорну обавезу у року из члана 7. уговора, дужан је да
Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 2‰ за сваки дан закашњења, а највише до
5% од укупно уговорене цене из члана 6. уговора.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Свака од уговорних страна може писаним путем раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема
обавештења о раскиду уговора.
Члан 11.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у
Сремској Митровици.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
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Ступање на снагу уговора
Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П. ____________________

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
М.П. _____________________
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