
Школа за музичке таленте 

Милице Ценић бб 
Ћуприја 
 
БРОЈ: 01-1467 
ДАТУМ: 12.8.2020.год. 

 

 

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/2019), и 

налога одговорног лица број 01-1459 од 12.8.2020.године, достављамо: 

 
 

П О З И В 
за достављање понуда 

 

 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку добара – Eлектроинсталационог 

материјала – Партија 2-Подсклопови, планиране у Плану набавки за 2020.год. под 

бројем 2.1.6. а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно 

попунити све податке у обрасцу. Цене изразити у домаћој валути. 

 

Рок испоруке: 5 дана од дана пријема наруџбенице/захтева наручиоца. Понуђачу 

који понуди најнижу укупну цену без ПДВ-а, издаће се наруџбеница, одмах након оцене 

понуда. 

 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана испоруке, 

а према испостављеној исправној фактури. 

 

 Рок за достављање понуда: 14.8.2020.године до 13:00 часова. 

 

 Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: 

sekretar@talenti.edu.rs или лично/путем поште на адресу: Школа за музичке таленте, Милице 

Ценић бб, Ћуприја. Особа за контакт: Мирјана Паунковић, 069/611725. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЛУЖБЕНИК 



 
Понуђач:_________________________ 

Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 
МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 

Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

__________________________________ 

број ______ 

 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 

спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 2 

Ред.бр. Производ Јед. 

мере 

Количина Цена по 

комаду без 

ПДВ-а 

Цена по 

комаду са 

ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1 Подсклоп са 3 

утичнице + 2 

USB-2,4А за 

3x1,5 кабли са 

виљушком 

ком 30     

2 Кабал 3x1,5 м 30     

3 Монофазна 

виљушка  L 

ком 30     

 УКУПНО   

 
Рок испоруке: ___________ дана од дана пријема наруџбенице наручиоца.  

 

Услови плаћања: по фактури, у року од __________ дана од дана испоруке. 

 

 

М. П.        ____________________  

Потпис одговорног лица 

 

 


