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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 за набавку добара – Пакетићи за нову годину за децу из социјално 

угрожених породица 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa  и објављује на сајту општине  

www.opstinasokobanja.com 

 

Предмет набавке је набавка  32 Пакетића за нову годину за децу из социјално угрожених 

породица, који садрже слатке и слане производе. 

 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати 

наруџбеницу за предметну набавку. 

 

Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце: Образац понуде и Образац општи 

подаци о понуђачу. 

 

Рок за испоруку добара је ___  радна дана од дана издавања наруџбенице, а најкасније до 

25.12. 2020 године.  

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има укључујући и трошкове 

доставе на адресу Центра за социјални рад у Сокобањи. 

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 ''цена“. У случају 

исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио 

краћи рок испоруке добара.  

Уговорена укупна цена је фиксне и не може се мењати током трајања уговора. 

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

45 дана од дана испостављања рачуна, а по верификованој испоруци добара. 

Понуђачи  достављају понуде до 22.12.2020 године до 13,00 часова  на писарници наручиоца 

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

новогодишњих пакетића.  

Уз понуду обавезни су да доставе и све тражене узорке. 

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.  

 

Саставни део овог позива су: 

-Образац структуре цена и 
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Образац општи подаци о понуђачу 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 18.12.2020.године    

IV Брoј :404-155-1/2020 

                                                                                Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

за набавку пакетића за нову годину за децу из социјално угрожених породица 

Р. 
бр. 

Назив Достави
ти 
узорак 

Јединица  
мере 

Колиĉина Јед. 
цена без 
ПДВ 

Јед. цена 
са ПДВ 

Произвођач 

1. Млечна чоколада, нето 
мин. 90г (Најлепше 
жеље или 
одговарајуће) 

Да ком     

2. Бисквит са медом, са 
воћним пуњењем, у 
облику срца, преливен 
чоколадом мин. 150г 
(Медено срце или 
одговарајуће) 

Да ком     

3. Бонбоне гумене мин. 
100гр (Галаxy или 
одговарајуће) 

Да ком     

4. Сок брик јабука, са 
додатком витамина 
А,Ц, Д и Е, са додатко 
калцијума, без шећера 
мин. 200 мл (Нектар 
сок или одговарајуће) 

Да ком     

5 Слане переце мин. 
90гр (Бамби или 
одговарајуће) 

Да ком     

6 Кекс мин. 150 гр са 
додатком калцијума, 
фосфора, гвожĎа, 
фолацина, ниацин и 
витамина А, Е, Ц, Б1 И 
Б6 (Бамби плазма или 
одговарајуће) 

Да ком     

7 Бомбоне млечна 
карамела са лешником 
мин. 100гр (Пионир 
или одговарајуће) 

Да ком     

8 Кекс са меким 
бисквитом, воћним 
желеом од наранџе, 
преливен чоколадом 
мин. 125гр (Јафа или 
одговарајуће) 

Да ком     

9. Сендвич кекс, 
комбинација тамног и 
светлог пецива са 
кремастим како 

Да ком     
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пуњењем мин. 125гр 
(Ноблице Банини или 
одговарајуће) 

10 Наполитанке са 
млечним и лешник 
пуњењем мин. 180-
190гр (Бамби или 
одговарајуће) 

Да ком     

11 Млечна чоколада, нето 
мин. 80гр (Милка или 
одговарајуће) 

Да ком     

12 Десерт од кестена 
преливен чоколадом 
мин. 30гр (Пионир или 
одговарајуће) 

Да ком     

13 Чоколадица са 
млечним пуњењем и 
комадићима кекса 
мин. 27гр (Бамби или 
одговарајуће) 

Да ком     

14 Слане рибице мин. 
90гр (Бамби или 
одговарајуће) 

Да ком     

15 Бомбоне са воћним 
пуњењем са укусом 
јагоде мин. 100гр 
(Пионир или 
одговарајуће) 

Да ком     

16 Пенасти производ са 
укусом банане 
преливен чоколадом 
мин. 125гр (Штарк или 
одговарајуће) 

Да ком     

17 Крем од млека, 
лешника и какаа мин. 
90гр (еурокрем или 
одговарајуће) 

Да ком     

18 Флипс са кикирикијем 
мин. 150гр (Штарк или 
одговарајуће) 

Да ком     

19 Слани штапићи са 
пуњењем од кикирики 
путера мин. 120гр 
(Банини или 
одговарајуће) 

Да ком     

20 Трајни слатки колач 
преливен какао 
преливом, сачињен од 
кекса са чоколадним 
гранулама, меког 
ваздушастог пуњења 

Да ком     
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са додатком чоколаде 
мин. 105гр 
(мунцхмаллоw или 
одговарајуће) 

21 Кроасан са какао 
филом од 80гр  

Да ком     

22 Чипс слани 90.гр. 
(Марбо или 
одговрајуће) 

Да ком     

23 Кеса са новогодишњим 
мотивима 550x800 

Да  ком     

24 Украсна машна Да ком     

 
Укупна понуђена цена без ПДВ 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ 
НАПОМЕНЕ: Понуђач је у обавези да попуни све колоне, укључујући и колону Произвођач. 

Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених добара за захтевима из конкурсне 

документације путем узорка.  

Рок трајања понуђених артикала мора бити најмање 2/3 од истека рока назначеног на амбалажи. 

Наĉин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета Наручилац и понуђач ће записнички 

констатовати преузимање добара приликом испоруке, непосредно пре представе. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити 

одмах по сачињавању записника о рекламацији. Ако у наведеном року понуђач не може да отклони 

грешке, понуђач је у обавези да предметна добра замени новим или допуни број пакетића или 

пакетић до испуњења уговорних обавеза. 

Крајњи рок за испоруку предметних добара је 25.12.2020. године,  сопственим превозом понуђача.  

Достављање узорака Понуђач је у обавези да до времена предавања понуда достави све узорке добара 

(артикала) које је навео – понудио у својој понуди. У случају да понуђач не достави 

тражене узорке у наведеном периоду из претходног става, понуда ће се одбити као 

неприхватљива. Комисија ће одбити понуду као неприхватљиву и у следећим случајевима:  

- уколико се достављени узорак разликује од добра који је понуђач дао у понуди, 

- уколико је доставqени узорак неодговарајући и  

- уколико на достављеном узорку нема декларација произвођача.  

- узорци морају бити упаковани у новогодишњу кесу. Наручилац ће након закљученог 

уговора, достављене узорке свим понуђачима вратити, осим узорака изабраног понуђача који 

се задржавају до истека уговорне обавезе. 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 

 

 



6 

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 

 

   

   

 


