РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Број: 404-10-2/2021-01
Дана: 21.01.2021.год.
МАЛИ ИЂОШ
Главна бр.32.
Тел: 024/4730 -010
e-mail: javnanabavka@maliidjos.rs

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде за набавку добара
намештаја

–канцеларијског

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку добара –канцеларијског намештаја
за реновирања канцеларије Председника скупштине општине Мали Иђош, у складу са
овим позивом, и следећим описом:
1. Ормар за регистраторе , димензија 150/80/50 -2 ком.
2. Комода, димензија 150/80/50- 2 ком.
3. Канцеларијски сто са фијокама, димензија 200/90/75 – 1 ком
4. Канцеларијске столице -8 комада
5. Чивилук, димензија 200/100 -1 ком
Намештај мора бити израђен од квалитетног фурнира.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
Цене у обрасцу морају бити исказана у динарима.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не може бити краћи од 15 , ни дужи од 45 дана, од дана испостављања
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, након извршења предметне набавке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтев у погледу рока извођења радова:
Рок за испоруку намештаја који је предмет набавке не може бити дужи од 20 радних дана
од дана пријема наруџбенице.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Оцена понуда ће се вршити применом критеријума најниже понуђене цене без ПДВ-а.
Понуда се достављате на обрасцу-у слободној форми, који обавезно мора да садржи:
- Назив произвођача, матични број, ПИБ и жиро рачун понуђача, контакт
телефон, е-маил и име овлашћеног заступника код праног лица

-

Назив добра са најважнијим карактеристикама добра, цену по јединици
мере(комаду), укупно цену без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом
Рок важења понуде (који не може бити краћи од 30 дана)
Рок и начин плаћања (најдуже 15 дана од дана испостављања фактуре, на жиро
рачун понуђача)
Рок испоруке (који не може бити дужи од 20 дана од наруџбе)

Понуде доставити најкасније до: 26.01.2021. године до 10,00 часова.
Понуде можете доставити: електронским путем на e-mail: javnanabavka@maliidjos.rs, или
непосредно на писарницу општинске управе, или поштом на адресу општина Мали Иђош
улица Главна број 32., 24321 Мали Иђош. Неблаговремене и непотпуне понуде се неће
узети у обзир.
У случају подношења понуда непосредно или поштом, обавезно је на лицу коверте
назначити: „понуда за набавку добара – канцеларијског намештаја, а на позадини коверте
навести назив и адресу понуђача.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Контакт особа за сва додатна питања: Слађана Пејаковић Поповић, тел: 024/4730-010.

Председник општине Мали Иђош
Марко Лазић с.р.

