
ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Поступак јавне набавке наруџбеницом, бр. 21/15 – Канцеларијски материјал 

Страна 1 од 5 

 

 

 

Позив 

за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке наруџбеницом 

 

 

Редни број јавне набавке: 21/15 

Врста јавне набавке: добра 

  Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал 

  Ознака из општег речника набавки: 30192000 – Канцеларијски материјал 

   Опис предмета јавне набавке: Канцеларијски материјал  

  Рок за подношење понуда је до 30.09.2015. године до 12:00 
 
часова, без обзира на начин 

доставе, на адресу наручиоца, Предшколска Установа „Наша радост Војводе Мишића 4, 11300  

Смедерево, са назнаком „Понуда за јавну набавку број 21/15– не отварај“ или електронским 

путем на адресу sjnpu@yahoo.com, као скениран, потписан и оверен документ у .PDF или .JPEG 

формату. 

   На полеђини коверте назначити: назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 

   Наручилац ће донети одлуку у року од максимално 10 дана од дана отварања понуде. 

   Изабрани понуђач биће у законском року обавештен писаним путем. 

   Неблаговремене понуде неће се разматрати. 

 У случају постојања две или више понуда са истом ценом, бира се понуда која има дужи рок  

плаћања. У случају постојања две или више понуда и са истим роком плаћања, бира се понуда са 

дужим гарантним роком. 

 

Упутство за сачињавање понуде: 

 

1)   Израда понуде: 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у виду попуњене техничке 

спецификације и обрасца понуде. 

3)   Рок испоруке: 

 Добављач је дужан да, сходно потребама наручиоца, изврши испоруку максимално у 

року од 10 дана од дана пријема требовања. Испорука добара се врши сукцесивно, највише 

једном месечно. 

4)   Критеријум за оцену понуда: 

 Одлука о избору понуђача донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 

5)   Грешке у квалитету (рекламација): 

 Наручилац и добављач ће записнички констатовати квалитет испоручених добара 

непосредно по обављеном послу. У случају записником утврђених недостатака, понуђач мора 

исте отклонити најкасније у року од 2 (два) дана. 

6)   Важење понуде:  

 Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 

7) Цена: 

 У укупну понуђену цену урачунати су сви трошкови добављача рачунајући и испоруку 

(Франко магацин наручиоца). 

8) Контакт: 

Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. 

E-mail: sjnpu@yahoo.com 

Телефон: 026/4622158 
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9) Техничка спецификација са описом позиција и обрасцем структуре цене: 

 

Редни 

број 

Назив артикла Количина Јединица 

мере 

Цена јединице 

мере без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Табулир 1+0 А-4 13 ком   

2.  Табулир 1+1 А-4  14 ком   

3.  Табулир 1+2 А-3 3 ком   

4.  Каро папир „рис“ 10 ком   

5.  Фотокопир папир А4 (80g) 150 ком   

6.  Факс ролна 10 ком   

7.  Коверте мале 2400 ком   

8.  Коверте средње 2100 ком   

9.  Коверте велике 600 ком   

10.  Адинг ролна (57 mm) 80 ком   

11.  Селотејп мали 40 ком   

12.  Селотејп велики провидни 60 ком   

13.  Уложак фасцикле са 11 рупа 1200 ком   

14.  Фасцикла са механизмом 100 ком   

15.  Фасцикла картонска бела 150 ком   

16.  Фасцикла картонска у боји 250 ком   

17.  Књига улазних фактура 5 ком   

18.  Финансијска картица 150 ком   

19.  Магацински налог да прими 60 ком   

20.  Магацински налог да изда 60 ком   

21.  Налог за уплату 20 ком   

22.  Налог за исплату 20 ком   

23.  Налог за пренос табулир 1+1 5 ком   

24.  Налог благајни да наплати 20 ком   

25.  Налог благајни да исплати 20 ком   

26.  Признаница А6 50 ком   

27.  Спецификација чекова А5 15 ком   

28.  Деловодник већи 2 ком   

29.  Требовање  50 ком   
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30.  Налепнице за цене 4 ком   

31.  Свеска А-3 тврди повез 10 ком   

32.  Свеска А-3 обична 60 стр. 60 ком   

33.  Свеска А-4 обична 60 стр. 10 ком   

34.  Решење за годишњи одмор 15 ком   

35.  Дневник благајне 15 ком   

36.  Налог за књижење велики 40 ком   

37.  ЦД листић 1/100      200 ком   

38.  Регистратор већи 200 ком   

39.  Датумар 2 ком   

40.  Здравствени лист детета 600 ком   

41.  Образац М-1 450 ком   

42.  Образац М-4 450 ком   

43.  Образац МУН 100 ком   

44.  Образац МУН-К 100 ком   

45.  Спајалице велике 20 ком   

46.  Спајалице мале 30 ком   

47.  Техничка оловка 0,5 mm 8 ком   

48.  Графитна оловка ХБ 20 ком   

49.  Фломастери (20 црних + 20 

црвених) 

40 ком   

50.  Графитне мине 0,5 mm 30 ком   

51.  Сигнир фломастер 40 ком   

52.  Уложак за хемијску ПВЦ 100 ком   

53.  Хемијска оловка 80 ком   

54.  Маказе за папир веће 2 ком   

55.  Јастуче за печате 2 ком   

56.  Плутана табла 4 ком   

57.  Коректор 2/1 15 ком   

58.  Пост ит 76x76 жути                                     22 ком   

59.  Мастило за печате плаво 4 ком   

60.  Гумица за брисање 10 ком   

61.  Хефт муниција 24/6 105 ком   
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62.  Хефталица велика 1 ком   

63.  Коректор – белило 20 ком   

64.  Течни лепак у туби 20 g 10 ком   

65.  Батерија алкална 1,5 V (АА) 40 ком   

66.  Књига путних налога 

путничко возило 

10 ком   

67.  Књига путних налога теретно 

возило 

10 ком   

68.  Овлаживач (сунђер) 3 ком   

69.  Канап 500 g дебљи 1 ком   

70.  Рибон траке за матрични 

штампач 

20 ком   

71.  Кутија за ЦД                100 ком   

72.  Уложак за паркер 20 ком   

73.  Резач за оловке 10 ком   

74.  Маркер (25 црна + 24 црвена) 30 ком   

75.  Расхефтивач 3 ком   

76.  Плутана табла 4 ком   

77.  USB flash disk 8 Gb, class 10 8 ком   

78.  USB flash disk 16 Gb, class 10 3 ком   

79.  Тонер за штампач HP 1010 2 ком   

80.  Тонер за штампач HP 1000 3 ком   

81.  Тонер за штампач HP 1102 2 ком   

82.  Тонер за штампач Samsung 

ML-1520 

2 ком   

83.  Пост ит 76x76 45 ком   

84.  Књига примљених рачуна 7 ком   

УКУПНО:   

 

Укупна цена без ПДВ-а __________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом __________________ динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања Без аванса 

Рок плаћања ____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна) 

Рок важења понуде ____ дана (миминално 90 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин испоруке У року од 24 сата од пријема  требовања. Сукцесивно. 

Место испоруке Франко магацин наручиоца 

 

                                                                        м.п.                 Потпис овлашћеног лица: 

______________________________ 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

           

 за јавну набавку добара у поступку наруџбеницом - Канцеларијски материјал 

 

 
 На позив за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке наруџбеницом, дајемо 

понуду, са свим припадајућим трошковима: 

 

 

      Укупна цена: ______________________________ 

                                                   (без пореза) 

 
(словима:  ____________________________________________________________________) 

 

      Укупна цена: ______________________________ 

                                                   (са порезом) 

 
(словима:  ____________________________________________________________________)                            

  

 

    

 Услови плаћања: 

             Одложено на ____ календарских дана (максимално 45 дана) од дана завршетка уградње. 

 

 Рок важења понуде (не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда): _____ дана. 

 

 Максимални рок за сваку испоруку од дана пријема требовања: _____ дана. 

 

 

 

 

    

     За понуђача: 

 

  Назив/седиште:               _____________________________________ 

  Адреса:                _____________________________________ 

                  Име и презиме/позиција потписника:     _______________________________________ 

                  Ауторизовани потпис  и печат:                 _______________________________________ 

                  Контакт телефон/факс:       _______________________________________ 

                  Датум подношења понуде:                   _______________________________________ 

 

М.П. 

 

 


