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Број:       02 - 350 /1 

Датум:   12.02.2021. године 

 
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19)  
и Правилником о набавкама број 02-2866/2, од 12.10.2020. године и Одлуке директора  ''Дома за 
смештај одраслих лица у Кулини'' о спровођењу набавке број  02-350, од  12.02.2021. године, 
достављамо: 

 

ПОЗИВ  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА 
ЗА   НАБАВКУ   КАНЦЕЛАРИЈСКОГ   МАТЕРИЈАЛА –  ТЕМПЕРАТУРНИХ  ЛИСТИ 

 ЗА   ПОТРЕБЕ   ДОМА   У   КУЛИНИ 

 
Позивамо вас да доставите понуду за  набавку КАНЦЕЛАРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА -  

ТЕМЕПРАТУРНИХ  ЛИСТИ која је планиране у Плану набавки установе под редним бројем 002, а у 
складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 
 

ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ 
за  набавку канцеларијског  материјала –  температурних  листи, за  потребе  Дома у Кулини  

број: ______ 
 

У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 
спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

Р.Б. НАЗИВ ЈЕД КОЛ 
ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ  

ПДВ-А 
ЈЕД. ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ  ПДВ-А 
УКУПНА ЦЕНА СА  

ПДВ-ОМ 

1 Температурна  листа ком 8.000     

 УКУПНО:   

 
 
Понуђач (фирма и седиште): _________________________________________________________ 

Адреса, тел. и овлашћено лице: ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Матични број: __________________________              ПИБ: ________________________________  

жиро рачун: _________________________       И- мејл: ____________________________________  

Рок  испоруке:  _____ дана,   Понуђач даје гаранцију од ______ месеци. 

Укупна  цена: ____________  динара, без ПДВ-а,    Укупна  цена: ____________  динара, са ПДВ-ом.  

Рок извршења обавезе до 45 дана. Понуђач ће обавезу извршити у року од ______  дана.  
 
У   ____________________,   дана:______________                   М. П.        П О Н У Ђ А Ч: 
 
                                                                                                    _________________ 



 

Рок плаћања је до 45 дана,   од   дана испоруке и  пријема регистроване фактуре, на   
основу   документа   који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и 
регистрација фактуре.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ИЗЈАВА  О  ИСПУЊЕНОСТИ  ЗАКОНСКИХ  УСЛОВА 

Понуђач изјављује да у свему испуњава све законске услове за испоруку добра   и  
обавезује да изврши у свему према важећим законским прописима и сноси сву одговорност  за  
добро извршење уговорене обавезе. 

Датум:_______________год.                                                         За Понуђача 

М.П.                           ______________________           

* Понуђач је у обавези да дате изјаве попуни, потпише и овери печатом.  

 

Место испоруке: Магацин наручиоца: Дом за смештај одраслих лица Кулина, 18214 Кулина. 

Изабрани понуђач је у обавези да изврши истовар и унос добара у магацински простор 
Наручиоца. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже цене.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок од дана потписивања уговора. 

 У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 
     Понуде са назнаком „Понуда за набавку канцеларијског материјала температурних листи“,  
доставити до 17.02.2021. године, до 14:00 часова, у затвореном или отвореном облику на адресу: 
„Дом за смештај одраслих лица Кулина“,  18214 Кулина   или   на факс:   018/613-816   или   на  и-
маил:  domkulina@gmail.com,  када ће бити извршено отварање понуда. 
 

Одлука о избору понуђача ће бити донета истог дана и понуђачу ће бити достављен уговор 
на потписивање.  Уз понуду обавезно доставити контак телефоне и и-мејл.  
Телефон за контакт и ближе информације:  066.88.198.22  

Лице за контакт:  Миљан Стојковић    

  Поступак спровео 

 Миљан Стојковић 

mailto:domkulina@gmail.com

