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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 

П О З И В 

за прикупљање понуда у  поступку набавке добара –  Архивске полице 

 

Овај позив се директно упућује потенцијалним понуђачима и објављује на сајту општине 

сокобања www.opstinasokobanja.com 

 

Понуду понуђач доставља до 12.11.2020. године до 13,00 часова, путем факса на број 

018/830-253, е-мејла:dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца 

Општина Сокобања, улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком за 

набавку добара –  Архивске полице 

Предмет набавке су добра –  Архивске полице и то:  

Техничка спецификација 

Ред. 

број 

Назив услуге Кол. 

1. Метална полица од челичног лима дебљине мин 0.8 мм ојачана, Л 

профили мин 1,5 мм, носивост по нивоу полице минимално 100кг, 

са везивним елементима 

Димензије полице; 

Висина: мин 1970мм- мах 2000мм 

Ширина:  мин 960мм- мах 1005мм 

Дубина: мин 300мм - мах 410мм 

Гарантни рок минимално 24 месеца 

Минимално 5 нивоа 

Крајња обрада пластификација у сивој или белој боји. 

15 

2. Метална полица од челичног лима дебљине мин 0.8 мм ојачана, Л 

профили мин 1,5 мм, носивост по нивоу полице минимално 100кг, 

са везивним елементима 

Димензије полице; 

Висина: мин 1470мм- мах 1500мм 

Ширина:  мин 750мм-  мах 800мм 

Дубина: мин 300мм-  мах 410мм 

Гарантни рок минимално 24 месеца 

Минимално 4 нивоа 

Крајња обрада пластификација у сивој или белој боји. 

40 

У цену полица урачунати и трошкове доставе и уградње.  

Процењена вредност набавке је 370.000,00 динара без ПДВ.   

 

http://www.opstinasokobanja.com/
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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 спецификацијом 

услуга  и иста мора бити потписана.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на српском језику, читко откуцана или 

попуњена.  

У понуди мора да се наведе: 

Укупно понуђена цена за набавку добара, са трошковима испоруке и уградње у 

просторијама наручиоца,  у динарима без ПДВ и  са ПДВ. 

 

Уз понуду понуђач је дужан да достави атест или сертификат који доказује тражене 

карактеристике полица. 

 

Рок у коме ће добра бити испоручена и уграђена  _____ (не дуже од 20) календарских дана 

од дана потписивања уговора). 

 

Назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон особе за контакт, матични број 

понуђача, пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив банке, шифру делатност  и 

потпис понуђача. 

У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне 

набавке, укључујући доставу и монтажу  и иста је фиксна.  

Плаћање за извршену услугу извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од најмање 15 

дана од дана испоруке и уградње. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

Са изабраним понуђачем Наручилац ће закључити уговор. 

Контакт особа:  Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 06.11.2020. године    

IV Брoј : 404-138-3/2020                Лице за ЈН 

                                                                        Душица Станковић с.р. 
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Образац понуде 

Р.бр Назив 

Једин

ица 

мере 

Коли

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Укупна  

цена без 

ПДВ 

1. Метална полица од челичног лима 

дебљине мин 0.8 мм ојачана, Л профили 

мин 1,5 мм, носивост по нивоу полице 

минимално 100кг, са везивним 

елементима 

Димензије полице; 

Висина: мин 1970мм- мах 2000мм 

Ширина:  мин 960мм- мах 1005мм 

Дубина: мин 300мм - мах 410мм 

Гарантни рок минимално 24 месеца 

Минимално 5 нивоа 

Крајња обрада пластификација у сивој 

или белој боји. 

комад 15   

2. Метална полица од челичног лима 

дебљине мин 0.8 мм ојачана, Л профили 

мин 1,5 мм, носивост по нивоу полице 

минимално 100кг, са везивним 

елементима 

Димензије полице; 

Висина: мин 1470мм- мах 1500мм 

Ширина:  мин 750мм-  мах 800мм 

Дубина: мин 300мм-  мах 410мм 

Гарантни рок минимално 24 месеца 

Минимално 4 нивоа 

Крајња обрада пластификација у сивој 

или белој боји. 

комад 40   

 

Укупно понуђена  цена без ПДВ-а __________________     

Укупно понуђена  цена са ПДВ-ом __________________ 

Гарантни рок износи _______(минимум 24) месеци од дана испоруке и уградње.   

  

Рок за испоруку и уградњу добара  је ___  календарских дана, (не дуже од 20) 

календарских дана од дана закључења угвора 

 

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: 

 

 

 

 

 

Датум:                                                         Потпис понуђача 


