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П  О  З  И  В 

за прикупљање понуда за набавку 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕКОРАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ДОДЕЛУ ДЕЧИЈИХ 

ПАКЕТИЋА 

 

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

позивамо да у поступку набавке услуга доставите понуду: 

 

Предмет набавке: Организација и декорација простора за доделу 

дечијих пакетића 

Рок за доставу понуде: 21.12.2022. до 13 часова 

Обавезни елементи понуде: Образац понуде из прилога 

Техничка спецификација 

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 - Писарница 

 - е-маil: aradic@vrsac.org.rs  

Особа за контакт: Александар Радић, послови јавних набавки  

aradic@vrsac.org.rs 

 

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

понуда за набавку бр. 404-175/2022-IV-09 Организација и декорација простора за 

доделу дечијих пакетића – не отварај, на адресу:  

Град Вршац, Ул. Трг победе 1 Вршац, или на е-маil: адресу  aradic@vrsac.org.rs 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број __________ од __________ за  набавку бр. 404-175/2022-IV-09  

 

Организација и декорација простора за доделу дечијих пакетића 

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: ______________________ 

        

        ПДВ: ______________________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ: _______________________ 

 

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

 

Рок извршења : _____  дана (најдуже 3 дана од дана обостраног потписивања уговора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место :  Овлашћено лице Понуђача 

    

   



  

 

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 квалитетно извршимо набавку услуга Организација 

и декорација простора за доделу дечијих пакетића, у складу са захтевима из Техничке 

спецификације, поштујући све важеће стандарде и прописе.  

 

р.бр 
назив  

(опис) 

количина 

(комада) 

1 Балон експлозија 4 

2  Подни дим 2 

3 Услуга кићења јелке 4 

4 Јелка фигура 4 

5 Декорација хола (улаз, шанк, стубови, хол) 1 

6 Декорација степеништа 1 

7 Декорација горњег спрата 1 

 

 
ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора. Плаћање се врши  сукцесивно, 

по обављеном послу, на основу испостављеног рачуна/фактуре, уплатом на рачун Понуђача.  

 

Наручилац се обавезује да исте овери од стране овлашћеног лица  и да исплату изврши најкасније 

у року до 45 дана у складу са са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 

44/2021, 44/2021 - dr. zakon, 130/2021, 129/2021 - dr. zakon i 138/2022). Понуђач се обавезује да 

исправно регистровану фактуру достави у року од три дана од дана регистровања са 

инструкцијом за плаћање, а у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 

44/2021, 44/2021 - dr. zakon, 130/2021, 129/2021 - dr. zakon i 138/2022). 

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим 

трошковима које извршилац има у реализацији набавке. За оцену понуда ће се  узимати у обзир 

цена без ПДВ. 

 

 

 

Датум и место :  Овлашћено лице Понуђача 

  
 

 

   


