
  
Бр. 

Дана: 

 

Предмет:ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ 

 

 

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:истог дана по испостављању 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 60 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. 

Рок испоруке  

Максимум 24 часа по испостављању захтева (писаној поруџбини представника наручиоца) 

Начин испоруке 

Испорука добара вршиће се одмах, по писаној поруџбини представника наручиоца  

Место испоруке: 

fco магацин Наручиоца“, ул. Далматинска бб, Шабац. 

 

 

Заинтересовани понуђачи своје понуде шаљу на е-маил sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs најкасније до 

16.12.2020.год. до 10 часова. 

Отварање понуда извршиће службеник за јавне набавке дана 16.12.2020.год. у 10,05 часова. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ 

Зеке Буљубаше бб 

  Директор 334-618, Централа 334-613 Факс  334-620 Жиро рачун 160-2276-38 

 

mailto:sanja.markovic.iskic@jkpstarigrad.rs


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

 

 

Напомена: Читко попунити, потписати и оверити спецификацију, која уједно представља и образац 

структуре цена, понуду и модел уговора. 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда за набавку РАЧУНАРА И ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ 

 

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:НАБАВКА РАЧУНАРА И ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а ______________________ 

  

 

Укупна цена са ПДВ-ом______________________ 



  

 

Рок и начин плаћања 

  

истог дана по пријему исправне фактуре на рачун понуђача 

 

 

Рок важења понуде 

  

_____________   (минимум 60 дана) 

 

 

Рок  испоруке 

  

___________ (максимум 24 часа по испостављању захтева (писаној поруџбини представника наручиоца) 

  

Место и начин испоруке 

 Испорука добара вршиће се одмах, по писаној поруџбини представника наручиоца, fco магацин Наручиоца, 

ул. Далматинска бб, Шабац. 

 

 

Напомена: Јединична цена сваке ставке понаособ мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да 

понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Датум        Понуђач 

     М.П. 

___________________                                ________________________________ 

 

 

Број обрасца понуде:___________________ 

 



 

 Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке у 

спецификацији како је предвиђено у табели. 

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 Никола Беговић (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: Набавка рачунара и додатне опреме 

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 и пратећим 

образцем структуре цене од__________. 2020. године, који чине саставни део овог уговора (у даљем тексту Уговор). 

 

 

 

 

Члан 2. 

Вредност Уговора 

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи 

_______________ динара.  

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи 

_______________ динара. 

Уговорене цене су фиксне и подразумевају fco магацин Наручиоца, ул. Далматинска бб, Шабац. 

  

 

 

 

 



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 истог дана по пријему 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 

________ по испостављању захтева (писаној поруџбини представника наручиоца) 

 Примопредаја добара је у пословном простору Наручиоца, fco магацин Наручиоца, ул. 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. 

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. 

  

 

 

Члан 8. 

 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 извршења уговорних обавеза обеју уговорних страна. 

 

 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               

            Никола Беговић 

 

 

 

 



 

 

           OBRAZAC STRUKTURE CENA 

 

Redni 
broj 

artikla 
Opis artikla 

Jed. 
mere 

Kol. 
Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupna cena bez PDV-a 
(cena x količina) 

1 
MBO ASUS 1151_V2 
PRIME B360M-K 

kom 3      

2 
PROCESOR 1151 INTEL 
CELERON G4900 3.1ghz 

kom 3       

3 
MEMORIJA DDR4 4GB 
2666MHZ PATRIOT 
SIGNATURE 

kom      3       

4 
GIGABYTE SSD 240GB 
2.5“ SATA 3 GP-
GSTFS31240GNTD 

kom 3                                         

     5 KUĆIŠTE MS HUNTER kom 3    

6 
NAPAJANJE 600W ZEUS 
ZUS-600 12CM 

kom 3    

7 
MONITOR 19 ASUS 
VS197DE VGA 

kom 2    

8 KB A4 KR-83 BLACK YU kom 2    

9 
MIŠ A4TECH OP-720 3D 
BLACK 

 2    

                                                                                                Ukupno dinara bez PDV-a:   

                                       Pripadajući PDV u skladu sa Zakonom o PDV- u u dinarima:  

                                                                                                     Ukupno dinara sa PDV:  

 
Uputstvo za popunjavanje: 

- U koloni 5 upisati jediničnu cenu dobra iz ponude bez PDV. 

- U koloni 6 upisati jediničnu cenu dobra iz ponude sa PDV. 

- U koloni 7 upisati ukupnu cenu dobara iz ponude bez PDV (količina x jedinična cena dobra iz ponude bez PDV) 

Napomena: Jedinična cena mora da sadrži sve osnovne elemente strukture cena, tako da ponuđena cena pokriva troškove koje ponuđač ima u realizaciji 

nabavke. 



 

Ostale napomene:    

- Kao prihvatljiva će se oceniti samo ponuda onog ponuđača koji upiše cene za sve stavke kako je predviđeno u tabeli. 

- U ponuđenu cenu ponuđač mora uključiti sve zavisne troškove. 

- Mesto isporuke fco magacin Naručioca, Šabac, Dalmatinska bb 

 

 

Broj obrasca strukture cena:    

 

Datum:                               godine 

 

                                                                                                                  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 m.p. 

                                                                         

 

                                                                                                                    ___________________________ 

 

 

 


