
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 3005/2020 
Датум: 07.12.2020. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 3004/2020 од 07.12.2020. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка опреме за угоститељство 
Подаци о наручиоцу: 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: набавка добара, набавка опреме за угоститељство 
 

Рок за достављање понуда 08.12.2020. године до 12 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Прибављање понуда извршиће се директно преко сајтова или интернет страница привредних 
субјеката. 
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније до 08.12.2020. године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Рок плаћања до 45 дана од дана пријема рачуна. 
Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до 
коначне реализације уговора. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО" или на мејл milan.krstic@dus.rs. На полеђини коверте написати пун 
назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
Рок за подношење понуда је 08.12.2020. године до 12:00 часова. 

 
 

Стручни сарадник за јавне набавке 
Милан Крстић 

 
       

 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ЗА НАБАВКУ  ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО за потребе Дома ученика средњих школа „Срећно“ 
Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА 

 

Редн
и 

број 
Артикал Јед. 

мере Кол. 
Цена јед. 
мере без 

ПДВ 

Цена јед. 
мере са 

ПДВ 

Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.  

Фрижидер карактеристика: 
-фрижидер са једним вратима 
-нето капацитет уређаја: 219л 
-нето запремина фрижидера: 
205л 
-нето запремина замрзивача: 
14л 
- унутрашњост фрижидера: 4 
стаклене полице, 1 фиока, 5 
полица на вратима 
-унутрашњост замрзивача: 
комора 
-гас: Р600А 
-енергетски разред: мин. А+ 
-висина фрижидера: мин. 
1430мм 
-ширина фрижидера: мин. 
550мм 
-дубина фрижидера: мин. 580мм 
-гарантни рок: мин. 5 година 

Ком. 1     

2.  

Апарат за еспресо кафу 
карактеристика: 
-комбиновани апарат за кафу 
-капацитет воденог резервоара: 
1,5л 
-тип кафе за унос: капсула, 
млевена кафа 
-капацитет у шољама: 8 шоља 
-уграђен део за пуњење млека 
-резервоар за млеко 
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-самочишћење 
-припрема еспресо кафе 
-припрема капућина 
-припрема кафе са млеком 
-замењив водени резервоар 
-притисак пумпе: мин. 15 бара 

3.  

Миксер карактеристика: 
-максимална снага мотора: 450 
вати 
-број брзина: 5 
-аутоматско избацивање 
метлица притиском на дугме 
-наставак за мешање од 
нерђајућег челика 
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4.  

Електрични млин за кафу 
карактеристика: 
-капаците резервоара: 80грама 
-нож од нерђајућег челика 
-снага: 200 вати 
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5.  

Сецкалица карактеристика: 
-снага: 400 вати 
-капацитет посуде: 1,5 л 
-стаклена посуда 
-гаранција: мин. 25 месеци 
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6.  

Апарат за кафу 
карактеристика: 
-апарат за кафу са капсулама 
-припрема еспреса, дуге кафе, 
макиата 
-полуга за ручни одабир: топли 
или хладни напитак 
-аутоматско искључивање: 
након 5 минута некоришћења 
-магнетни држач капсула 
-демонтажни резервоар за воду 
запремине мин. 0,8 л 
-снага: мин. 1500 вати 
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Укупно  

 

  

 
Услови и начин плаћања:  у року од ______ дана од дана издавања фактуре 
 
Рок за испоруку: _____________ дана. 
 
Испорука се врши на адреси Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза 
Милоша бб, Ћуприја. Трошкове испоруке сноси добављач. 
 
 
 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 


