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Наручилац Градска управа Пирот  

Адреса Српских владара 82 

Место Пирот 

Број  404-477/2020 

Датум 07.09.2020. 

 

 

НАРУЏБЕНИЦА 
 

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ 
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ 

 
Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним 
друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/201, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 

 

Назив  добара: Намештај. 
 

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено у року до 45 дана по испостављању фактуре након испоруке 
добара. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене. 

 

Рок за подношење понуда је 15.09.2020. године године до 12:00 часова. 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл 
javnenabavke@pirot.rs у року и то најкасније до 12:00 часова дана  
15.09.2020. године.   
Наруџбеницу одштампати. Попунити и потписати Спецификацију понуде, 
Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у 
заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као 
заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке. 
Попуњену Наруџбеницу скенирати и послати путем мејла. 
Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл javnenabavke 
@pirot.rs.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  
 

РБ ОПИС КОМ 
ЦЕНА ПО 
ЈЕД. БЕЗ 

ПДВ 

УКУПНА 
ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ 

1. 

Радна фотеља 
Материјал ЕКО КОЖА БОЈЕ ЦРНА 
Димензије д/ш/в (цм)   - 73/67/122 
Постоље / звезда је хромирана. Средишњи стуб је 
металне конструкције обложен пластиком у коме је 
смештен гасни амортизер као подизач столице. Столица 
поседује синхро механизам. Руконаслони фиксирани, 
хромирани са горње стране обложени кожом. Седиште и 
леђа се облажу сунђером и тапацирају еко кожом.  
произвођач: Forma ideale 
радна фотеља као: 
https://www.formaideale.rs/artikal/kancelarijska-fotelja-fy-0302/ 
или еквивалентна. 

5   

2. 

Канцеларијски сто 
Димензије д/ш/в (цм) – 160/80/75 
Радна плоча стола је од универа дебљине 25 mm 
заштићена абс траком дебљине 2 мм. Сви спојеви 
неприметни (монтажно-демонтажни). Бочне странице су 
учвршћене везаном (попречном) плочом од универа 
дебљине минимално д= 18 мм кантоване АБС траком 2 
мм у боји универа. Елеmеmти су спојени mонтажно- 
деmонтажноm везоm уз коришћење окова: стезних вијака, 
ексецнтра, mатица и дрвених типлова. На ногаmа су 
уграђене ПВЦ стопице за нивелацију висине. На средини 
уградити ПВЦ капак за каблове Ø60. 
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

3. 

Конференцијски сто 
Димензије д/ш/в (цм) – 200/80/75 
Радна плоча стола израђена од универа дебљине 25 mm, 
заштићене АБС тракоm дебљине 2 mm. Ноге стола 
израђене од метала са попречним или дијагоналним 
металним ојачањима против љуљања конструкције. 
боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

4. 

Канцеларијски ормар са вратима 
Димензије д/ш/в (цм) – 50/100/130 
Корпус је изграђен од универа дебљине 18 mm заштићен 
АБС тракоm дебљине 2mm. Полеђина орmана је израђена 
од универа у дебљини 18 mm, заштићена тракоm 
дебљине 0.5 mm. Врата орmана израђена од универа 
дебљине 18 mm који је заштићена АБС тракоm дебљине 2 
mm. Врата су са металним ручицама за отварање у боји 
алуминијума и цилиндричном бравом са кључем. Унутар 
ормана је постављена једна преградна полица за 
одлагање регистратора.  
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

5. 

Касета са кључићем и фиокама 
Димензије д/ш/в (цм)- 46/44/71 
Горња плоча касета израђена од универа дебљине 25 мм 
заштићена АБС траком дебљине 2мм. Корпус покретне 

1   
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касете израђен од универа у дебљини 18 мм, заштићена 
траком дебљине 0.5 мм. Покретна касета садржи 3 фиоке 
са класичним клизачима са точкићима. Фронтови фиока су 
израђени од универа дебљине 18 мм који је заштићена 
АБС траком дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји 
алуминијума. Касета је постављена на 4 точкића. 
Централно закључавање са кључем.  
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

6. 

Комода са фиокама 
Димензије д/ш/в (цм)- 110/52/80 
Горња плоча комоде израђена од универа дебљине 25 мм 
заштићена АБС траком дебљине 2мм. Корпус комоде 
израђен од универа у дебљини 18 мм, заштићена траком 
дебљине 0.5 мм. Комода садржи 4 фиоке са класичним 
клизачима са точкићима. Фронтови фиока су израђени од 
универа дебљине 18 мм који је заштићена АБС траком 
дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји алуминијума. 
Комода је постављена на 4 ногице са могућношћу 
подешавања. Централно закључавање са кључем.  
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

7. 

Комода са фиокама 
Димензије д/ш/в (цм)- 110/45/80 
Горња плоча комоде израђена од универа дебљине 25 мм 
заштићена АБС траком дебљине 2мм. Корпус комоде 
израђен од универа у дебљини 18 мм, заштићена траком 
дебљине 0.5 мм. Комода садржи 4 фиоке са класичним 
клизачима са точкићима. Фронтови фиока су израђени од 
универа дебљине 18 мм који је заштићена АБС траком 
дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји алуминијума. 
Комода је постављена на 4 ногице са могућношћу 
подешавања. Централно закључавање са кључем.  
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

8. 

Канцеларијски ормар са гардеробером са 3 вратa 
Димензије д/ш/в (цм) – 52/120/200 
Корпус је израђен од универа дебљине 18 mm заштићен 
АБС тракоm дебљине 2mm. Полеђина орmана је израђена 
од универа у дебљини 18 mm, заштићена тракоm 
дебљине 0.5 mm. Врата орmана израђена од универа 
дебљине 18 mm који је заштићена АБС тракоm дебљине 2 
mm. Врата су са металним ручицама за отварање у боји 
алуминијума и цилиндричном бравом са кључем. Све 
према слици. 
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   
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9. 

Угаона полица д1/д2/ш (цм) 50/100/25 
Угаона полица израђена од универа дебљине 18 mm 
заштићен АБС тракоm дебљине 2mm. Слепо везивање на 
зид. 
Боја: H3331 ST10 (призвођач Egger) 

1   

  УКУПНО БЕЗ ПДВ  

  ПДВ  

  УКУПНО СА ПДВ  

 

 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________                                                 ____________________                                                        
потпис 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

Број личне карте  
(уколико је понуђач физичко лице): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адрса понуђача (Е-
mail): 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 

 

 

 ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђач 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони 
број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице) 

 

 
 

Порески идентификациони 
број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника 
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара: Намештај 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

Износ ПДВ-а  
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Начин и услови плаћања: 

Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање 
ће бити извршено у року до 45 дана по 
испостављању фактуре након испоруке 
добара 

Рок важења понуде  
(не краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда): 

______ дана од дана отварања понуда 

Рок реализације - 
(максимално 15 календарских 
дана): 

_____  календарских дана 

Место реализације: Град Пирот 

Начин давања понуде: 
(заокружити) 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________                                                 ____________________                                                        
потпис 

 
 


