
Процењена вредност набавке 490.000,00 дин. без ПДВ-а- 
 

    Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Начин, рок и услови плаћања 

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправне фактуре.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу достављене фактуре о 

испорученим добрима.   

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач непрецизно одреси рок важења понуде (нпр. око, оквирно, од-до 

и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом. 

Захтев у погледу рока, места и начина испоруке 

Рок  испоруке износи макс.48 часова од позива, односно поруџбине овлашћеног 

лица Наручиоца 

Место испоруке: фцо магацин Наручиоца, Далматинска бб, Шабац 

Начин испоруке: сукцесивно, према потребама Наручиоца 

 

Обавезан услов 

Услов: Право на достављање понуда има понуђач ако је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар за продају добара која су предмет 

набавке. 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 

Заинтересовани понуђачи своје запечаћене понуде, са назнаком на предњој 

страни коверте „Понуда за набавку електро материјала  – НЕ ОТВАРАТИ“, а 

на задњој срани коверта назив понуђача, адреса и број телефона, треба да 

доставе поштом или лично на адресу Наручиоца: ЈКП „Стари град“ Шабац, 

ул.Хајдук Вељкова бр.1, 15000 Шабац, најкасније до 09.06.2020.год. до 10 

часова. 

Отварање понуда извршиће службеник за јавне набавке дана 09.06.2020.год. у 

10,05 часова. 

Напомена: 

Укупна вредност понуде за оквирне количине користиће се само ради 

рангирања понуда. 

Уговор се закључује на процењену вредност набавке. Наручилац задржава 

право одступања од количина наведених у спецификацији предметне набавке,  

у складу са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

Ближе информације у вези позива могу се добити путем телефона 015/334-613 и 

063/85-87-008 (Сања Марковић Искић и Владимир Цвејић). 



Напомена: Читко попунити, потписати и оверити понуду и модел уговора. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда за набавку добара: електро материјал 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески индентификациони број понуђача(ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електорнска адреса понуђача (е-маил):   

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: електро материјал 

Укупна цена без ПДВ-а ______________________  

 

Укупна цена са ПДВ-ом______________________ 

 

Рок и начин плаћања  

у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручена добра на рачун 

понуђача 

Рок важења понуде  

_____________   (минимум 30 дана) 

Рок  испоруке  

___________ (макс.48 часова од позива, односно поруџбине овлашћеног лица 

Наручиоца) 

 

Место испоруке 

fco магацин Наручиоца, Далматинска бб, Шабац 

Напомена: Понуђена цена мора покривати трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

  

Датум        Понуђач 

     М.П. 

___________________                                ________________________________ 

 

Број обрасца понуде:___________________ 

 

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 

 



 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач мора да у целини попуни, овери и потпише модел уговора и исти 

достави у понуди 

 

Уговорне стране: 

 

1. ЈКП „СТАРИ ГРАД“ Шабац, Зеке Буљубаше бб, кога заступа в.д. директора 

Мирослав Премовић, (у даљем тексту: Наручилац) 

Број рачуна: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

и 

2._______________________________________________________________________

(унети назив) 

________________________________________________________________________ 

(унети адресу) 

лице овлашћено за потписивање уговора 

_______________________________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац), 

Број рачуна:_____________________________ 

Матични број:_____________________ 

ПИБ:___________________ 

 

Закључују 

 

УГОВОР О  НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

Предмет уговора: електро материјал 

 

Члан 1. 

Предмет уговора 

 Уговорне стране закључују уговор о продаји  (___________________________) 

према спецефикацији из позива за прибављање понуда, у складу  са понудом број 

____________од _________. 2020. године, који чине саставни део овог уговора (у 

даљем тексту Уговор). 

 

 

 

 

Члан 2. 



Вредност Уговора 

Уговарачи су сагласни  да ће се Уговор реализовати до вредности испоручених 

добара, a највише до 490.000,00 (четиристотинедеведесетхиљада) динара без ПДВ-а, 

а по јединичним ценама из усвојене понуде Продавца која је саставни део овог 

Уговора. 

   Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

   Купац задржава право одступања количина наведених у спецификацији, у складу 

са својим потребама, а до вредности закљученог уговора. 

 

Члан 3. 

Начин плаћања 

Плаћање добара које су предмет набавке извршиће се након пријема исправне 

фактуре за испоручена добра од стране Испоручиоца.  

  Наручилац добара се обавезује да ће плаћање испоручених добара извршити у 

законском року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре. 

Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 

заведен код Наручиоца, уз коју ће доставити одговарајућу отпремницу. 

 

 

Члан 4. 

Рок и начин испоруке 

 Испоручилац ће испоруку добара која су предмет набавке, према прихваћеној 

понуди, извршити у року од _______ часова од позива, односно поруџбине 

овлашћеног лица Наручиоца. 

 Примопредаја, односно испорука добара је у магацинуНаручиоца,  fco 

магацин Наручиоца, Далматинска бб, Шабац. 

 

Члан 5. 

 У случају прекорачења рока испоруке, Испоручилац се обавезује да за сваки 

дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорене казне 0,5 % од укупне вредности 

Уговора са ПДВ, а не више од 5%. 

  

 

Члан 6. 

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара 

и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне 

документације. 

У случају несаобразности са уговореним карактеристикама роба ће бити 

враћена, а Испоручилац је обавезан да у року које не може бити дужи од 5 дана 

поступи по оправданим рекламацијама. 

 

 

Члан 7. 



 Измене Уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора.  

 

 

Члан 8. 

Рок важења и раскид уговора 

 Свака од уговорених страна има право на раскид Уговора у случају 

неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о 

раскиду у писаној форми. 

 Раскид Уговора производи правно дејство тренутком пријема обавештења. 

 Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 

закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене 

околности збок којих је неоправдано да Уговор  и даље буде на снази, уговорене 

стране могу да споразумно раскину Уговор. 

 

Члан 9. 

 За све што није предвиђено Уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 

                                                                  Члан 10. 

Овај уговор је сачињен за временски период од годину дана или до утрошка 

уговорене вредности. почевши од датума закључења уговора. 

  Члан 11. 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 

задржава Наручилац, а 2 (два) Испоручилац. 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

             За Наручиоца        За Испоручиоца 

 _________________________    ___________________________ 

                в.д.директора               

        Мирослав Премовић 


