ЈКП за стамбене услуге „Бор“
Николе Пашића бр.14 Бор
Број:7773/2
Датум: 24.09.2020.године
На основу члана 27. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ БР. 91/19),и налога број од године, достављамо:

ПОЗИВ
за достављање понуда
Позивамо Вас да доставите понуду за набавку бр.1/2020 НЗ, а у складу са
спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Рок за достављање понуде:
Начин достављања понуде:

Обавезни елементи понуде:
Критеријум за избор
најповољније понуде:
Особа за контакт:

01.10.2020.године до 11:00
часова
E mail:
javnenabavke.jpbor@gmail.com,
лично или поштом (ЈКП за
стамбене услуге „Бор“, ул.
Николе Пашића бр.14 Бор)
Попуњени образац понуде
према спецификацији
Најнижа понуђена цена
Маја Гуран 060/2301060

Понуду доставити на обрацу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно
попунити све податке у обрасцу.
Попуњен образац понуде се доставља скениран на назначени е-мејл, поштом
или лично, са назнаком поступка за који се доставља – „ НЕ ОТВАРАТИ ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2020 НЗ- КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА“.
Службеник за јавне набавке
1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________________ од ____________ за набавку КАНЦЕЛАРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ, ЈН број 1/2020 НЗ

Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:____________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________
Матични број понуђача:_____________________________________
Порески идентификациони број понуђача ПИБ:__________________
Име особе за контакт:________________________________________
Електронска адреса понуђача (е мејл):__________________________
Телефон:___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив
банке:_____________________________________________________
Врста правног лица:
1.микро 2. Мало 3. Средње 4. Велико 5.Физичко лице
(Заокружити)
Лице овлашћено за потписивање уговора:__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ред
број

Назив производа

Јединица
мере

количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

2

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

2

Ком.

17

1

2

3
4
5
6
7
8

Велики пулт у
локалу са два
наплатна места и
вратима
205x487,2x170 cm
Мањи пулт у
локалу
120x110x35cm
Орман у локалу
210x60x54cm
Орман
219x80x40 cm
Орман
220x70x40 cm
Угаони сто
180x160x75 cm
Радни сто
180x70x75 cm
Радна столица са
точкићима

А) Укупна цена без
ПДВ-а
Б) ИЗНОС ПДВ-а
В) Укупна цена са ПДВом
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом
и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
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Испоручилац је у обавези извршити испоруку, монтажу и подешавања
намештаја на локацији наручиоца.
УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом
Остали рокови:
Рок и начин плаћања
(минимално 15 дана)
Гарантни рок
(минимално 24 месеци)
Рок важења понуде
(минимално 30 дана)
Рок испоруке и монтаже
(највише 25 календарских дана)
Место испоруке и монтаже

Датум:_____________

Целокупан износ у року од ________
дана од дана пријема уредне
фактуре са уреном документацијом
________________ месеци
_______________ дана
_____________ календарских дана
од дана закључења уговора
Пословне просторије ЈКП за
стамбене услуге „Бор“ која се налази
у Бору у ул. Николе Пашића бр.14 и
наплатном месту у локалу у
ул.3.октобар бр.2
Потпис понуђача
____________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1) ВЕЛИКИ ПУЛТ У ЛОКАЛУ СА ДВА НАПЛАТНА МЕСТА И ВРАТИМА
(слика 1)
- приближна димензија 205x487,2x170 cm,
- Дебљина иверице 18 мм
- у боји храста
2) Мањи пулт у локалу (слика 2)
- Приближна димензија 120x110x35cm,
- Дебљина иверице 18 мм
- У боји храста
3) Орман у локалу (слика број 3)
- Приближна димензија 210x60x54cm
- Дебљина иверице 18 мм
- У боји храста
4) Орман (слика број 4)
- Приближна димензија 219x80x40 cm
- Дебљина иверице 18 мм
- У боји храста
5) Орман (слика број 5)
- Приближна димензија 220x70x40
- Дебљина иверица 18 мм
- У боји храста
6) Угаони сто (слика број 6)
- Приближна димензија 180x160x75 cm
- Дебљина иверице 18 мм
- У боји храста
7) Радни сто (слика број 7)
- Приближна димензија 180x70x75 cm
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- Дебљина 18мм
- У боји буква натура
8) Радна фотеља са точкићима
- Синхрони механизам са аутоматским подешавањем нагиба према
тежини корисника
- Седиште са контролом подешавања дубине
- Наслон и седиште у месх у црној боји
- Руконаслони са 3D подешавањем нагиба
- Механизам за подешавање љуљања наслона
- Механизам за подешавање отпора љуљања
По датој слици број 8
- Наручилац доставља уговор о набавци понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 дана.
- Рок за испоруку и монтажу добра:
канцеларијске опреме је 25 дана, рачунајући од дана потписивања
уговора.
- Место испоруке:
Испоручилац добра је у обавези да предвиђена добра, испоручи и
монтира у локалу у ул.3.октобар бр.2 и у седишту управне зграде у
ул. Николе Пашића бр.14 у канцеларијама ЈКП за стамбене услуге
„Бор“.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када задужена лица
Наручиоца изврше квалитативан и квантитативан пријем добра.
Пријем добра задужена лица потврђују потписом обрасца
пријемница-отпремница робе приликом испоруке исте.
-

Уз техничку спецификацију су приложене и слике.

Образац понуде садржи 6 страна.
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