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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ ЛАНЕ ” КУЧЕВО 

Број :  113 

Дана : 23.06.2021. године 

Кучево 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

91/2019) позивамо Вас да у поступку набавке добара- „Огревно дрво“, доставите понуду: 

 

Рок за достављање понуда: 05.07.2021.  до 10,00 часова 

Начин достављања понуде: 

 

 

 

У затвореној коверти са назнаком „Понуда за 

набавку добара „Огревно дрво“ – НЕ ОТВАРАТИ“  

На адресу: Предшколска установа „Лане“ Кучево, 

улица Браће Ивковић бр. 2, 12240 Кучево или 

електронском поштом са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ 

– Понуда за набавку добара „Огревно дрво“  

на електронску адресу: vrticlanenabavke@gmail.com 

Критеријум за избор 

најповољније понуде:  

Најниже понуђена цена. Уколико више понуђача 

понуди исту најнижу понуђену цену биће изабрана 

понуда која је прва достављена Наручиоцу 

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде и техничким спецификацијама 

назначеним на обрасцу 

Особа за контакт: Никола Јовановић телефон 012/852-366  

 

Понуђач је дужан да попуни свако поље табеле која се налази у оквиру Обрасца понуде и 

и да овлашћено лице Понуђача потпише Образац понуде. 

Уколико није попуњено свако поље  у Обрасцу понуде сматраће се да је понуда 

непотпуна, односно неисправна. Како би се понуда могла сматрати исправном, потребно 

је попунити сва поља у Обрасцу понуде, без било каквих преправки или измена садржаја 

Обрасца (у погледу тражених добара, количина и сл.) који је предвиђен овом конкурсном 

документацијом.  

Уколико понуђач није у систему ПДВ – а потребно је да цене упише у рубрици која се 

односи на цене без ПДВ – а, а да на посебном папиру напише да није у систему ПДВ – а, 

као и да наведени папир потпише. 

 

Попуњен и потписан Образац понуде са техничким спецификацијама се доставља на 

адресу: Предшколска установа „Лане“ Кучево, улица Браће Ивковић бр. 2, 12240 Кучево, 

у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку добара: Огревно дрво – НЕ 

ОТВАРАТИ“.  

Уколико се понуда доставља електронском поштом потребно је у наслову мејла написати: 

„НЕ ОТВАРАТИ – понуда за набавку добара, “ Огревно дрво“, а у прилогу мејла 

доставити скенирани попуњен и потписан Образац понуде. Понуда се доставља на 

електронску адресу: vrticlanenabavke@gmail.com 
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Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. Присутна лица су 

дужна да користе заштитну опрему ради спречавања ширења заразне болести COVID – 19 

(корона вируса) и то : маске и рукавице. 

 

Отварање приспелих понуда ће започети 15 минута након истека рока за достављање 

понуда. Представници понуђача могу присуствовати отварању понуда. Критеријум за 

избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ – а. У случају неслагања 

појединачне и укупне цене у обзир ће се унети појединачна цена по јединици мере. Са 

најповољнијем понуђачем ће бити склопљен уговор  у року од пет радних дана од дана 

истека рока за достављање понуда.  

 

Понуђач је дужан да се придржава цена датих у обрасцу понуде и пратећим 

спецификацијама до истека важења уговора. У случају непоштовања наведених цена 

Наручилац може једнострано раскинути уговор. 

Испоруке ће се одвијати сукцесивно према потребама наручиоца до 30.06.2022. године. 

 

Напомена:  

Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати. 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

Секретар 

Никола Јовановић 

 

                                                                                         Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                                                                Директорка 

                                                                                                            Биљана Кецман с.р. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

За набавку: Огревно дрво 

Назив понуђача:  

Овлашћено лице:  

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

Пиб:  

Текући рачун и назив банке:  

Контакт особа: 

Име и презиме, телефон 

 

 
Ред

ни 

број 

Опис предмета 

набавке са 

техничким 

карактеристикама 

 

Јединица 

мере 

Количин

а 

Цена по 

јединици 

мере са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јединице 

мере са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена са 

свим 

зависним 

трошкови

ма (без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена за 

свим 

зависним 

трошкови

ма (са 

ПДВ-ом) 

1. Огревно дрво, 

тврди лишћар 

(буква, цер и 

слично) 1. класе 

(просушено, тање 

цепанице), са 

превозом и свим 

другим зависним 

трошковима 

Простор

ни метар 

 

100 

    

 

НАПОМЕНА: Под тањим цепаницама се подразумевају цепанице које без додатне 

обраде могу да прођу кроз отвор котла димензија 20x20 центиметара. 

 

Укупна цена са свим зависним трошковима је _________________ динара, словима 

____________________________________________________________ без ПДВ-а 

Укупна цена са свим зависним трошковима је _________________ динара, словима 

____________________________________________________________ са ПДВ-ом 

 

Цена мора бити изражена у динарима, франко дворишта Предшколске установе „Лане“ у 

Кучеву и то: 

- у дворишту објекта „Сунце“ у улици Браће Ивковић бр. 2; 

- у дворишту објекта „Маслачак“ у улици Жике Поповића бр. 68. 
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Рок и начин испоруке: Добављач ће тражена добра достављати у дворишта Предшколске 

установе „Лане“ у Кучеву у року од десет дана од дана требовања од стране Наручиоца.  

Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим законским 

прописима и траженим карактеристикама. 

У случају недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке добара записнички ће 

се исто констатовати. Добављач мора исте отклонити у року од 24 часа од дана пријема 

рекламације и испоручено добро заменити новим, у противном Купац задржава право да 

раскине уговор. 

Испоруке ће се одвијати сукцесивно према потребама наручиоца до 30.06.2022. године. 

 

Рок и начин плаћања: најдуже 45 дана од дана пријема рачуна. Уплату извршити на 

рачун бр: ____________________________________________ који се води код  

банке:___________________________________________ 

Добављач се обавезује да испоручена добра фактурише Купцу у року од 8 (осам) дана од 

испоруке и да фактуру региструје у складу са важећим прописима. 

 

Понуђач је дужан да се придржава цена датих у обрасцу понуде и пратећим 

спецификацијама до истека важења уговора. У случају непоштовања наведених цена 

Наручилац може раскинути уговор. 

 

 

 

 

У ___________________________     Потпис овлашћеног лица 

 

Дана: _______________________     ________________________ 

 

 

М.П. 


