
На основу члана 27. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  бр. 91/2019) 
Град Вршац, упућује: 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
1. Назив наручиоца:  Град Вршац 
    Адреса наручиоца: Трг победе 1  
    Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com  
     
2. Предмет набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе спровођења 
пројекта „Подршка социјалној инклузији Рома у Граду Вршцу“ 
 
 
3. Начин достављања понуде: Понуде се подносе у затвореној коверти поштом на 
адресу: Градска управа града Вршца, Трг победе 1, 26300 Вршац са назнаком „Не 
отварај - Понуда за набавку бр. 404-125/2021-IV-09“. На полеђини коверте навести 
назив, адресу, број телефона понуђача,  е-маил и име особе за контакт. Понуде се могу 
предати и лично преко писарнице Градске управе града Вршца на истој адреси. 
 
4. Рок за предају понуда: 20.09.2021. године до 11:00 часова, до када понуде морају 
стићи код наручиоца без обзира на начин слања. Неблаговремене и непотпуне понуде 
неће бити разматране. 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Дајемо понуду број ____________ од ______________ за набавку канцеларијског 

намештаја за потребе спровођења пројекта „Подршка социјалној инклузији Рома у 
Граду Вршцу“ 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
пословно име или скраћен назив:   
адреса седишта:  
овлашћено лице за потписивање уговора:  
особа за контакт:  
e-mail:  
телефон:  
текући рачун:   
банка:   
матични број:   
ПИБ број:  
 
 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: _______________________ 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: _______________________ 
 
Начин плаћања: по испостављеном рачуну, након испоруке канцеларијског немештаја 
 
Рок испоруке: ______________________________________________________________ 
 
Начин допремања: fco просторије наручиоца 

 
 
 
     Датум:_______________                                                             Потпис одговорног лица  

         Понуђача: 
 

              
   
_____________________ 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

Р.Бр Назив Јед 
мере Кол Јед. цена 

без ПДВ-а 
Укупно 

 без ПДВ-а 
1. Полица за регистраторе са вратима 195x80x37- 

Универ 18мм, боја Leukerbad pine 4026мx, универ 
је кантован са траком АБС 22/2 и 22/05, на 
полеђини је лесонит у црној боји, ручице за 
отварање су модел М12012804 или одговарајуће 

ком 1   

2. Клуб сто 50x50x50 – Универ 18мм, боја Leukerbad 
pine 4026mx, универ је кантован са траком АБС 
22/2 и 22/05, на полеђини је лесонит у црној боји 

ком 1   

3. Комода 120x100x40 - Универ 18мм, боја 
Leukerbad pine 4026mx, универ је кантован са 
траком АБС 22/2 и 22/05, на полеђини је лесонит 
у црној боји, ручице за отварање су модел 
М12012804 или одговарајуће 

ком 1   

4. Полица за регистраторе 195x80x35 – Универ 
18мм, боја Concordia oak 4025, универ је кантован 
са траком АБС 22/2 и 22/05, на полеђини је 
лесонит у црној боји 

ком 1   

5. Клупа 105x45x35 – Универ 18мм, боја Concordia 
oak 4025, универ је кантован са траком АБС 22/2 и 
22/05, на полеђини је лесонит у црној боји 

ком 2   

6. Клуб сто 50x50x50 – Универ 18мм, боја Concordia 
oak 4025 , универ је кантован са траком АБС 22/2 
и 22/05, на полеђини је лесонит у црној боји 

ком 2   

7. Радна столица а124/р или одговарајуће - црне 
боје 

ком 1   

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 
 
Датум:  _________________                                                              

   Потпис понуђача 
 

                        
          _____________________ 


