ПОНУДA
Предмет набавке: Канцеларијски материјал – део бр. 1
Назив добара: канцеларијски материјал
НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот.
БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ КОД ПОНУЂАЧА _______________________

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Особа за контакт код понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон понуђача
Текући рачун понуђача и
назив банке
Матични број и ПИБ понуђача
Електронска пошта понуђача
УСЛОВИ НАБАВКЕ:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за испоруку тражених добара је: одмах по налогу наручиоца у малопродајним објектима понуђача
Рок важења понуде: Рок важења понуде:
дана од дана пријема понуде (најмање 30 дана).
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови, и евентуални попусти понуђача. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВа, потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а.
Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења наведених услова).

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА

Роба
Папир Маестро и
сл.(кутија од 5 риса)
Цена по рису
Коверте самолепљиве
мале Б6
Коверте самолепљиве
средње
Коверте самолепљиве
велике
Регистратори картонски
шири
Регистратори картонски
ужи
Фолија у профил 40
микрона
Фолија у профил до 80
микрона
Фасцикле са механизмом
Хемијске оловке Ролер
УМН 207 и сл.
Дрвене оловке Maped
HB-2
Техничке оловке Maped
Automatic 0,7
Муниција за хефталицу
24/6 Делта
Табулир 240х12 1+1 900
преклопа
Спајалице Делта (100
ком.)

Јед. мере

Количина

комад

220

комад

150

комад

190

комад

190

комад

90

комад

50

комад

900

комад

450

комад

300

комад

15

комад

5

комад

10

комад

100

комад

8

комад

60

Цена по
јединици
без ПДВ-а

ПДВ

Цена по
јединици са
ПДВ-ом

Вредност за
наведену
количину
(укупна цена
без ПДВ-а)

ПДВ

Вредност за
наведену количину
(укупна цена са
ПДВ-ом)

Маркери перманентни
Хефталица метална
OPTIMA
Бушач за папир Maped
Office
Дигитрон Citizen 10-digit
Лењир Maped 30cm
Минице за техничку
Junior 0,7
Самолепљиви папирићи
1/450 75х75 Fornax
Селотејп мали 15х33
Селотејп велики
48mm/50m
Фасцикле беле картонске
A4+
Свеске меки повез А4

комад

30

комад

3

комад

2

комад
комад

5
3

комад

15

комад

30

комад

30

комад

5

комад

200

комад

10

Свеске тврди повез А4
Коректор са четкицом
Junior i sl.
Охо лепак 40g
Гумица за брисање
Maped Softy
Батерије 1,5 в Duracell и
сл.
Течност за печате Stamp
pad ing 25 ml
Батерије ааа 1,5в Duracell
и сл.
Кутијица за спајалице
магнетна, провидна са
црним поклопцем
Сталак за селотејп 15х33
Чаша за оловке жичана
округла 10х9 цм
Налог магацина да прими

комад

8

комад

10

комад

2

комад

5

комад

80

комад

2

комад

30

комад

1

комад

2

комад

1

комад

10

Налог магацина да изда

комад

10

Образац 1,2,3 нцр.

комад

7

Путни налог

комад

4

Радни налог А5 нцр.

комад

1

Индиго А4

комад

10

Украсни папир 200х70

комад

12

Честитка
Мина за ролер хемијску
УМР 85
Дрвене боје Tropicolors
1/18 и сл.
Фломастери – бојење
Maped /18 и сл.
Маркир розе Edding 345 и
сл.
Табла плутана 60х90 цм

комад

10

комад

25

комад

1

комад

1

комад

20

комад

2

Деловодник скраћени
Печат (факсимил) 50х20
мм
Коверат највећи

комад

1

комад

1

комад

50

УКУПНО

Место:_____________________
Датум:_____________________
м.п.

Понуђач:
________________________

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот

Дана 05.02.2020.године.
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Поштовани,
Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак
набавке добара „Канцеларијски материјал“ – део бр. 1, у свему према важећем Закону и
прописима и овим путем Вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите
своју понуду.
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ, наручиоци
нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Предмет набавке је набавка добара- Канцеларијски материјал – део бр. 1
УСЛОВИ НАБАВКЕ:

Ваша понуда треба да испуњава следеће услове:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за испоруку тражених добара је: одмах по налогу наручиоца у малопродајним
објектима понуђача
Рок важења понуде: најмање 30 дана од дана пријема понуде.
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико
понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ
ПДВ-а.
Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења
наведених услова).
Како су наведене количине дате оквирно и не могу се прецизно утврдити укупне потребне
количине предметне набавке, уговор ће се потписати са понуђачем који је дао понуду са
најнижом укупном ценом, а на износ процењене вредности предметне набавке који је дат
у плану набавки на коју се ЗЈН не примењује, односно на износ од 210.000,00 динара без
ПДВ-а
У 2020. години утрошиће се средства у максималном износу до 200.000,00 динара без
ПДВ-а.
Преостали износ од 10.000,00 динара без ПДВ-а утрошиће се најкасније до престанка
важења уговора у 2021. години

Понуда треба да садржи:
Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен
понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива.
Фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису привредног субјекта у
регистар привредних субјеката или фотокопију извода из Агенције за привредне регистре.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 12.02.2020. године, до 10.00 сати, на
адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб,
18300 Пирот.
Понуду можете доставити лично, у затвореној коверти на назначену адресу или
послати поштом са назнаком на коверти набавка канцеларијског материјала – део бр. 1
с тим што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока.
ОСТАЛО:

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим
понуђачима који су доставили своје понуде најкасније у року од 5 дана, од дана истека
рока за доставу понуда.
Наручилац ће по пријему извештаја о спроведеном поступку потписати уговор са
понуђачем који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом.

У Пироту,
Дана 05.02.2020. године

