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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку добара 

ПРИРОДНЕ МИНЕРЛАНЕ ВОДЕ 
 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)  

позивамо да у поступку набавке добара доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Природна минерална вода 

Рок за доставу понуде: 10.01.2022. до 10,00 сати 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

Образац понуђене цене 

Критеријум за избор најповољније 

понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Електронским путем или лично, на адресу: 

 - Градска управа града Вршца, Трг Победе 1.  

   Вршац    26300  

 -  е-маil: mtimarac@vrsac.оrg.rs  

Особа за контакт: Марко Тимарац,  службеник за јавне набавке  

mtimarac@vrsac.оrg.rs 

 

Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: понуда за 

набавку бр. 404-182/2021-IV-09  Природна минерлана вода – не отварај, на адресу: Град 

Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  mtimarac@vrsac.оrg.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ за  набавку бр. 404-182/2021-IV-09  

Природна минерална вода 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   

адреса седишта:  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  

e-mail:  

телефон:  

факс:  

текући рачун:   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално  б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________ 

        

    ПДВ: ____________________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________ 

 

Рок испоруке:  ______ ( највише 3 радна дана). 

 

Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 

 

 

 
ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 

 
 

Датум и место:            Потпис овлашћеног лица: 

 

____________________       ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Т Е Х Н И Ч К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - саставни део Обрасца понуде  

 
Дајемо понуду да за потребе Града Вршца да квалитетно извршимо набавку добра: Набавка 

природне минералне воде, у складу са захтевима из Техничке спецификације, поштујући све 

важеће стандарде и прописе.  

 

 Испорука односно истовар добара је у радно време  Наручиоца (од 7ч до 15ч ), на местима где 

се налазе постављани апарати за воду у згради Наручиоца. 

 Количине су оквирне, а Наручилац задржава право одступања од истих. Укупне количине које 

ће се набављати у периоду важења уговора, одређиваће Наручилац у складу са својим 

потребама.  

 Укупна вредност набавке одредива је на основу понуђених једининичних цена и стварно 

испоручених добара. 

 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 Периoд важења Уговора је 12 месеци од дана потписивања Уговора, односно до утрошка 

планираних средстава.  

 Наручилац ће воду требовати сукцесивно, по потреби. Рок испоруке не може бити дужи од 3 

радна дана од дана поручивања. 

 Квалитет испоручених добара  треба да буде  у складу са пратећим/важећим стандардима за 

поједине врсте артикала/добра, као и у складу са важећим санитарно-хигијенским прописима. 

 У случају да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету испоручених добара, понуђач 

мора неостатке исправити у року не дужем од 3 дана од дана примопредаје добара. 

 Изабрани Понуђач је дужан да за време трајања уговора обезбеди наручиоцу коришћење 40  

апарата за балоне за природну минералну воду од 18,9 lit. које је дужан да одржава и 

сервисира по налогу Наручиоца. 

 Добављач се обавезује да даном закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло 

регистровану меницу као средство финансијског обезбеђења којима Добављач гарантује 

уредно испуњење уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла, на износ 

од 10% од укупне вредности уговора. Чиме овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, и друге 

трошкове наплати из менице. 
 

Р.б

р. 

Опис 

 

Јединица 

мере 

Оквирно 

планирана 

количина 

Јединична 

цен без  

ПДВ-а 

Свега 

без ПДВ-а 

1 

Природна минерална вода „AQUA 

NOVA“  капацитета 18,9 литара 

или одговарајуће 

комад 1560 

  

УКУПНО без ПДВ-а  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-ом:  

 

 

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ: 

 
 

Датум и место:            Потпис овлашћеног лица: 

 

____________________       ____________________________ 

 

 

 

 


