
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Ред. бр Назив услуге Јединица
мере

Укупан број
прегледа

Jeдинична цена
без ПДВ-а

Укупна
цена

1 2 3 4 5 4х5

1.

Основни хемијски и бактериолошки
преглед воде за пиће са 
узорковањем и трошковима изласка 
на терен ( 6 пута месечно, 7 из 
мреже и 1 сирова вода и 30 узорака 
на захтев Водовода) 

 

преглед

50 х месечно
30 узорака на

захтев
Водовода

Укупно 630 за
12 месеци

  

2.

Периодични хемијски и 
бактериолошки преглед воде за 
пиће са узорковањем и  трошковима
изласка на терен  ( 7 из мреже и 1 
сирова вода)

преглед
 1 x 9 узорака 
1 x 8 узорака  

Укупно 17
узорака 

  

3. Хемијски и бактериолошки преглед отпадних вода из градске канализације са узорковањем и 
реципијента

3.1. Узорковање комуналних отпадних 
вода града Бора 

преглед 1 узорак x 4
годишње

  

3.2.
Узорковање  комуналног постројења
за пречишћавање отпадних вода 
капацитета 1000 ES 

преглед
2 узорка x 3

годишње
  

3.3.
Брестовачка река – реципијент пре и
после улаза воде након 
пречишћавања у постројењу 
капацитета  1000 ES 

преглед
2 узорка x 3

годишње
  

4.
Израда атеста о утицају отпадних 
вода на реципијент као стручног 
мишљења о квалитету отпадних 
вода, без узорковања и анализа воде

атест 1   

                                                                      Укупна цена без ПДВ-а  
Начин плаћања у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, са одговарајућом документацијом,
по извршеној услузи.

Рок  одзива за  излазак  на  место  узорковања у  хитним  случајевима  износи  ___________ (најдуже
један сат рачунајући од времена када му  је упућен захтев за излазак на место узорковања). 

Рок важења понуде:_______________ ( не може бити краћи од 30 дана).

 

Датум               Понуђач

    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.


