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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и 

Налога  за спровођење поступка набавке I Брoј: 404-31-2/2021  од 14.04.2021. године, лице за 

јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                                      П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку добара-  Клупе за маме и тате 

 

Овај позив упућује се непосредно привредним субјектима и објављује на интернет страни 

наручиоца. 

Предмет набавке је набавка клупа за маме и тате. 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор 

са најповољнијим понуђачем. 

Понуђач је дужан да попуни спецификацију као и да наведе остале податке који су саставни 

део спецификације. 

 

Привредни субјект је дужан да добра испоручи добра у року од најдуже 20 дана од дана 

закључења уговора. 

 

Клупе се испоручују на локацији два градска парка у Сокобањи. 

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

трошколве доставе. 

У понуди се исказује јединична цена, цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати привредни субјект применом критеријума „цена без ПДВ“.  

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

 

Плаћање за испоручена добра извршиће се уплатом на рачун привредног субјекта у року до 

максимално 45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, 

као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура фактура („Службени гласник 

РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), и достављен заједно са отпремницом коју потписује 

представник наручиоца. 

Привредни субјекти  достављају понуде до 19.04.2021 године до 11,00 часова  факсом на број 

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

улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за клупе за маме и 

тате. 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. 

Приликом потписивања уговора привредни субјекат је дужам да општини Сокобања преда 

средство обезбеђења – меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Општине Сокобања, у 

висини од 5% (пет процената) од укупне вредности понуђених добара без ПДВ-а, са роком 

трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека рока испоруке. 

 

Меница мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, 

а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за 

корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 5% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити  5 (пет) дана дужи од уговореног рока 

испоруке. 

 

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 обезбедити лице.  

 

Саставни део овог позива је скица клупа, спецификација за клупе за маме и тате и образац 

понуде 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 14 .04.2021. године 

    

IV Брoј: 404-31-3/2021 

                                                                                Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р. 

 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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СПЕЦИФИКАЦИЈA КЛУПА ЗА МАМЕ И ТАТЕ 

Р.БР ПРОИЗВОД КОЛ. 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

КОЛИЧИНА х 

ЦЕНА (БЕЗ 

ПДВ-А) 

КОЛИЧИНА 

х ЦЕНА (СА 

ПДВ-ОМ) 

1 

Dimenzije : 100x100x 200 

cm 

Materijal : drvo - metal  

Opis: 

Prednja strana : klupa za 

dojenje sa 2 naslona za 

ruke dimenzija sedišta 

100x 50 cm 

Zadnja strana : stalak za 

presvlačenje dece 

dimenzija 100 cm x 50cm 

x 100 cm 

Krov : dvovodni krov 

 

Vrsta drveta : jela/bor  

Boja: više boja ( roze, 

plava, žuta, mint) ili boja 

drveta 

Vrsta boje: vodena baza, 

netoksična 

Metal : gvožđe ( metalne 

cevi promera 4x2cm) 

Boja: bela 

Materijal za krov: zelena 

ondulina 
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Рок испоруке ___________календарских  дана (најдуже 20) од дана закључења уговора. 

 

       

Место испоруке је централни градски парк и парк на „Бањици“  

 

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 

 


