
 

 

Јавно предузеће 

„Зеленило - Сокобања“ 

Војислава Илића бр. 2  

Број: 02-18/2-2021 

Датум: 21.05.2021. година 

Сокобања 

 

Број Н 11/2021 

 

Предмет: Позив за достављање понуде 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу чл.27. став1. тачка 1. 

ЗЈН, набавка добара – број: 1.1.41. у плану набавки на које се закон не примењује,  

Ручни тримери за траву, доставите понуду: 

Предмет набавке: Ручни тримери за траву 

Рок за достављање понуде:   до 26.05.2021. године до 1300 часова 

Процењена вредност набавке: 400.000,00 динара без ПДВ-а 

Начин достављања понуде: 

1.попуњен потписан и скениран образац понуде са 

траженим доказима на e-mail: zelenilosokobanja@gmail.com 

или 

2. попуњен и потписан образац понуде са траженим 

доказима лично или поштом на адресу Јавно предузеће 

,,Зеленило – Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића 

бр.2, 18230 Сокобања 

с назнаком поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи понуде: Попуњен и оверен образац понуде  

Критеријум за избор 

најповољније понуде: 

1.Економски најповољнија понуда по основу     

    критеријума – цена 

2. У случају једнаких понуђених цена предност за 

     избор имаће понуђач који понуди краћи рок  

     испоруке добара. 

Особа за контакт и давање 

додатних појашњења:  

Бојан Тодосијевић, 018/833-068  

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом 

на  e-mail: zelenilosokobanja@gmail.com 
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                                                                  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ      

                                          Н 11/2021- Ручни тримери за траву 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ 

БАНКЕ: 

 

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, 

ТЕЛЕФОН, 

E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

 

Р.б. НАЗИВ ДОБAРА Јед. 

Мере 
Кол. 

Једини-

чна 

цена без 

ПДВ-а 

Једини-

чна 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ручни моторни тримери за 

траву 

Опремљени: 

-системом за ношење и 

-ручним алатом  

Карактеристике:  

- запремина преко 40 cm3 

-излазна снага мин. од 1,5 до 

2,1 kw/ks 

-ниво звучног притиска db(A) 

2) max 100 

-ниво снаге звука db(A) 2) max 

120 

   ком. 
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                                     Укупно:   

                                     

Напомена: Обавезно назначити уколико понуђач није у систему ПДВ-а.  

 



 

Рок испоруке: 
_____ дана од дана закључења уговора (не дуже од 7 

дана).  

Место испоруке: 

Јавно предузеће ,,Зеленило – Сокобања“ Сокобања, 

Војислава Илића 2, Сокобања, лице задужено за пријем 

добара Славиша Јовић. 

Рок плаћања: 
45 дана од дана пријема исправног рачуна 

испостављеног по извршеној испоруци добара.    

Рок важења понуде  

______дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда) 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да 

у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 

важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде на може мењати понуду. 
 

 

                                      

Место: _________         Понуђач 

Датум: ________ . 2021. године                          _______________________ 


