
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 105 /15
Датум: 04.02.2015.године
ЋУПРИЈА

На основу чл. 39.ст. 6 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр124/2012)
члана 39. Правилника о набавкама у поступку набавке на које се Закон не
примењује и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ - наруџбеницом 02/15,
дел.бр.82/15 од 29.01.2015.године, Дом ученика средњих школа " Срећно" из
Ћуприје (даље: Наручилац) упућује:

Позив за прикупљање понуда за набавку мале вредности
наруџбеницом

Подаци о наручиоцу: Дом ученика средњих школа " Срећно",
Адреса: Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја,
ПИБ: 106159430,
МБ: 17769367,
Шифра делатности: 085311, домови ученика и студената,
Особа за контакт: Топлица Миљковић,

Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка добара,
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА.

Рок за достављање понуда 5 дана од дана пријема позива

Начин достављања понуда
Лично или поштом на адресу: Кнеза
Милоша бб, Ћуприја
на email: dom.ucenika.srecno@gmail.com

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде - профактуром
Критеријум за избор најповољније
понуде Најниже понуђена цена

Особа за контакт Топлица Миљковић 035/8871-950

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније до
13.02.2015 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.



СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА

р.бр. А р т и к а л
јединица

мере количина
1 2 3 4

1 папир А4 рис 150
2 папир А3 рис 10
3 папир СрА3 300гр кунстдрук лист 100
4 папир СрА3 170гр кунстдрук лист 100
5 папир СрА3 130гр кунстдрук лист 100
6 папир А4 самолепиви лист 200
7 папир А4 разне боје рис 15
8 папир А3 100гр офсет лист 200
9 селотејп уски комад 30

10 селотејп широки комад 20
11 папирна трака самолепљива комад 20
12 белило комад 15
13 маркер широки (све боје) комад 40
14 маркер уски паковање 10
15 цд лајнер комад 5
16 хемијска оловка комад 100
17 графитна оловка комад 50
18 техничка оловка комад 10
19 гумица за брисање комад 20
20 мине за техничку оловку паковање 10
21 мине за хемијску оловку – разне комад 100
22 мастило за печате комад 3
23 јастуче за печате – велико комад 2
24 јастуче за печате – мало комад 2
25 свеска А4 комад 50
26 хормокартонска фасцикла комад 100
27 коверта Б4 жута комад 200
28 коверта Б4 бела комад 100
29 коверта Б5 розе комад 200
30 коверта плава комад 500
31 коверта прозор комад 500
32 коверта бела мала комад 1000
33 датумар комад 2
34 спајалице кутија 20
35 муниција за хефталицу кутија 30
36 хефталица комад 5
37 бушач за папир комад 3
38 хефталица А4 комад 1
39 дигитрон комад 1
40 батерија 9 волти комад 5
41 батерија АА комад 30
42 батерија ААА комад 20
43 батерија 9 волти пуњива комад 2
44 батерија АА пуњива комад 4
45 батерија ААА пуњива комад 4
46 носач за селотејп комад 4



47 пвц фасцикла са механизмом комад 100
48 пвц уложак  ( 13 рупа) комад 1000
49 регистратор велики комад 100
50 регистратор мали комад 20
51 налог за уплату об1 блок 10
52 налог за исплату об 2 блок 10
53 спецификација за чекове комад 1
54 признанице блок 5
55 маказе комад 3
56 ОХО лепак комад 20
57 скалпел комад 5
58 блок требовања комад 10
59 блок реверса кутија 5
60 књига улазних рачуна комад 5
61 књига излазних рачуна комад 1
62 деловодна књига комад 2
63 месечна књига зарада ( карнет) комад 6
64 књига матич. евиденције ученика лист комад 1
65 књига дежурства у Дому комад 1
66 Дневник васпитног рада комад 5
67 Бела табла комад 1
68 ЦД празни комад 200
69 ДВД празни комад 100
70 омот за дискове – пластични комад 50
71 омот за дискове – папирни комад 200
72 стикери паковање 5
73 чиоде паковање 5
74 ИД картице комад 50
75 фасцикла са гумом комад 10
76 рекламна кеса комад 50
77 рекламна хемијска оловка комад 40
78 рол-ап комад 2
79 маркер за белу таблу комад 5
80 брисач беле табле комад 2
81 штампарски нож – гиљотина комад 1
82 лењир комад 10
83 лењир – метални (50 цм, 100 цм) комад 1
84 резач за оловке комад 10
85 адинг ролна 57мм комад 40
86 Штампа А4 формат ( дигитална ) комад 100
87 Штампа А3 формат ( дигитална ) комад 50
88 сечење, биговање папира комад 100
89 коричење комад 20
90 израда фотографија комад 100

НАПОМЕНА: Количине исказане у колони 4 могу се мењати зависно од потреба
НАРУЧИОЦА +/- 10%

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.
Рок плаћања: по пријему фактуре.
Испорука добара је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаној количини.
Гарантни рок: по важећим  декларацијама и гаранцијама  произвођача.



Евентуална промена цене добара може бити условљена променама цена на
тржишту или скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до реализације
наруџбенице.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити састављена на српском језику.
Цене морају бити изражене у динарима са ПДВ-м.
Понуђач подноси понуду на mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com или
непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа "Срећно",
Кнеза Милоша  бб, 35230 Ћуприја.
Рок за подношење понуда је 12.02.2015.године до 14:00 часова.

Одговорно  лице

________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( попуњава понуђач)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Матични бро:ј
ПИБ:
Текући рачун и назив банке:
Контакт особа:



р.бр. А р т и к а л
јединица

мере количина
цена са
ПДВ-м

Укупно
(4х5)

1 2 3 4 5 6
1 папир А4 рис 150
2 папир А3 рис 10
3 папир СрА3 300гр кунстдрук лист 100
4 папир СрА3 170гр кунстдрук лист 100
5 папир СрА3 130гр кунстдрук лист 100
6 папир А4 самолепиви лист 200
7 папир А4 разне боје рис 15
8 папир А3 100гр офсет лист 200
9 селотејп уски комад 30

10 селотејп широки комад 20
11 папирна трака самолепљива комад 20
12 белило комад 15
13 маркер широки (све боје) комад 40
14 маркер уски паковање 10
15 цд лајнер комад 5
16 хемијска оловка комад 100
17 графитна оловка комад 50
18 техничка оловка комад 10
19 гумица за брисање комад 20
20 мине за техничку оловку паковање 10
21 мине за хемијску оловку – разне комад 100
22 мастило за печате комад 3
23 јастуче за печате – велико комад 2
24 јастуче за печате – мало комад 2
25 свеска А4 комад 50
26 хормокартонска фасцикла комад 100
27 коверта Б4 жута комад 200
28 коверта Б4 бела комад 100
29 коверта Б5 розе комад 200
30 коверта плава комад 500
31 коверта прозор комад 500
32 коверта бела мала комад 1000
33 датумар комад 2
34 спајалице кутија 20
35 муниција за хефталицу кутија 30
36 хефталица комад 5
37 бушач за папир комад 3
38 хефталица А4 комад 1
39 дигитрон комад 1
40 батерија 9 волти комад 5
41 батерија АА комад 30
42 батерија ААА комад 20
43 батерија 9 волти пуњива комад 2
44 батерија АА пуњива комад 4
45 батерија ААА пуњива комад 4
46 носач за селотејп комад 4
47 пвц фасцикла са механизмом комад 100
48 пвц уложак  ( 13 рупа) комад 1000
49 регистратор велики комад 100



Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.
Рок плаћања: по пријему фактуре.
Испорука добара је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаној количини.
Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача.
Евентуална промена цене добара може бити условљена променама цена на тржишту или
скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до реализације наруџбенице.

У__________________ Потпис овлашћеног лица

Дана ______________2014.год.                  М.П.

50 регистратор мали комад 20
51 налог за уплату об1 блок 10
52 налог за исплату об 2 блок 10
53 спецификација за чекове комад 1
54 признанице блок 5
55 маказе комад 3
56 ОХО лепак комад 20
57 скалпел комад 5
58 блок требовања комад 10
59 блок реверса кутија 5
60 књига улазних рачуна комад 5
61 књига излазних рачуна комад 1
62 деловодна књига комад 2
63 месечна књига зарада ( карнет) комад 6
64 књига матич. евиденције ученика лист комад 1
65 књига дежурства у Дому комад 1
66 Дневник васпитног рада комад 5
67 Бела табла комад 1
68 ЦД празни комад 200
69 ДВД празни комад 100
70 омот за дискове – пластични комад 50
71 омот за дискове – папирни комад 200
72 стикери паковање 5
73 чиоде паковање 5
74 ИД картице комад 50
75 фасцикла са гумом комад 10
76 рекламна кеса комад 50
77 рекламна хемијска оловка комад 40
78 рол-ап комад 2
79 маркер за белу таблу комад 5
80 брисач беле табле комад 2
81 штампарски нож – гиљотина комад 1
82 лењир комад 10
83 лењир – метални (50 цм, 100 цм) комад 1
84 резач за оловке комад 10
85 адинг ролна 57мм комад 40
86 Штампа А4 формат ( дигитална ) комад 100
87 Штампа А3 формат ( дигитална ) комад 50
88 сечење, биговање папира комад 100
89 коричење комад 20
90 израда фотографија комад 100

УКУПНО




