
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 канцеларијске опреме 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. 404-126/2021-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 канцеларијске 
опреме 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  
 
Рок испоруке: ______________________________________________________________ 
 
Начин допремања: fco просторије наручиоца 

 
 
 
     Датум:_______________                                                             Потпис одговорног лица  

         Понуђача: 
 

              
   
_____________________ 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

Р.Бр Назив Јед. цена без ПДВ-а 

1. Индукциона плотна за шпорете/плоче са стаклокерамичком плочом 
Xavax fi 19cm или одговарајуће 

 

2. Ventilator Tristar VE5931 стони црни 2.000W или одговарајуће  

3. Електрична грејалица Boss TCWH20B 2.000W или одговарајуће  

4. Индукциони решо Linea LIP0303 2.000W или одговарајуће  

5. Покретна клима Vivax ACP12PT35AEF 12.000бту или одговарајуће  

6. Гасна пећ Алфа Плам Панорамик 9Р 9кw или одговарајуће  

7. Гасна пећ Алфа Плам Панорамик 9Р 9кw или одговарајуће  

8. Бојлер Горење Тики ТЕГ05ОН 5литара или одговарајуће  

Укупно без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупно са ПДВ-ом  

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач не нуди производе наведене у спецификацији, већ 
„одговарајуће“, дужан је да у понуди достави потписом оверене спецификације производа 
које ће испоручивати како би се могло утврдити да ли стварно поседују тражене 
карактеристике. 

 

 

 
Датум:  _________________                                                              

   Потпис понуђача 
 

                        
          _____________________ 


