На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), лице
за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку добара - Канцеларијских столица
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на сајту општине
Сокобања www.opstinasokobanja.com
Предмет набавке је набавка добара- Канцеларијских столица.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати нарџбеницу
за предметну набавку.
Понуђач је дужан да испоручи тражена добра у складу са позитивно правним прописима који
регулишу област из које је предмет ове набавке, подзаконским актима, усвојеним
стандардима, техничким прописима и правилима струке.
Предмет набавке је набавка добара - Канцеларијске столице
Како је набавка 10 столица за потребе Управе предвиђена из других извора и изабрани
понуђач ће приликом издавања рачуна да раздвоји рачун за набавку 10 столица за
Управу од других 10 столица, односно да изда 2 рачуна.
Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце: Образац понуде и Образац општи
подаци о понуђачу.
Рок за испоруке добара је ___ календарских дана, најкасније (10) календарских дана од дана
издавања наруџбенице.
У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има укључујући и
трошкове допремања добара.
У понуди се исказује цена без и са ПДВ-ом у динарима.
Наручилац ће вредновати укупно исказану цену без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена
цена без ПДВ“. У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђач који је понудио краћи рок испоруке и монтаже добара.
Уговорена укупна цена услуге је фиксне и не може се мењати током трајања уговора.
Плаћање за испоручена добра извршиће се у року предвиђеном у понуди понуђача.
Понуђачи достављају понуде до 07.08.2020 године до 15,00 часова факсом на број 018/830253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица
Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком Понуда за набавку добараКнацелирјске столице.
Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити
разматрана.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене
податке.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена потписом овлашћеног лица понуђача.
За праћење реализације набавке наручилац ће одредити лице за праћење извршења уговора.
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Спецификација за столице
1. Канцеларијска столица 20 ком
Модел Hugo H8522l или еквивалентна са следећим карактеристикама
Категорија
Радна столица / фотеља за
канцеларије
Материјал наслон+седиште
Еко кожа
База
PVC
Рукохвати (руконаслони)
Фиксирани
Карактеристике
- Пoстoљe звeздa
- Meхaнизaм зa пoдeшaвaњe висинe
сeдиштa
Боја
Укупна висина
Носивост атестирана на

Црна
88.2-100cm
110 Kg

Саставни део овог позива су:
-Образац понуде за канцеларијске столице;
Образац општи подаци о понуђачу
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 06.08.2020.године
IV Брoј :404-92-3/2020
Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку добара канцеларијске столице
Р. Бр.

Опис добара

Количина

1

Канцеларијска столица

20 ком

Јединична цена без
ПДВ

Јединична цена са
ПДВ

Укупно понуђена цена без ПДВ-а __________________
Укупно понуђена цена са ПДВ-ом __________________
Рок испоруке добара је ___ календарских дана (најкасније (10) календарских дана) од дана
издавања наруџбенице.

Датум:

Потпис понуђача
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум:

Потпис понуђача
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