
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 195 /15
Датум:27.02.2015.године
ЋУПРИЈА

На основу члана 39. став 6 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012), члана 43. Правилника о набавкама, Одлуке о покретању поступка
набавке бр.166 /15 од 23.02.2015.године и Записника о поступку набавке бр.194/15
од 27.02.2015 године, Директор издаје:

НАРУЏБЕНИЦУ

Купац: Дом ученика средњих школа у Ћуприји, ул. и бр. Кнеза Милоша бб,
35230 Ћуприја, мат.бр.: 17769367, ПИБ: 106159430, бр. рачуна у Управи за трезор:
840-800661-59 и 840-785667-33, одговорно лице Дипл.правник, Зоран
Миливојевић.

Продавац: СТР  " Књижар ", Раде  Симоновић 2, 35230 Ћуприја,  мат.бр.:
52236614,  ПИБ: 101530937, бр.рачуна код Комерцијалне - Банке: 205 - 66450 - 73,
одговорно  лице Миодраг  Митровић.

Врста набавке: набавка добара - јавна набавка на коју се Закон не
примењује.

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ,

Назив и ознака из општег речника набавке: 33762000 - папирна
галантерија.

Уговорена вредност јавне набавке: 325.000,00 динара (са ПДВ-м), у свему
у складу са понудом ( профактуром ) најповољнијег понуђача бр 182/15. од.
25.02.2015. године:



СПЕЦИФИКАЦИЈА АРТИКАЛА СА ЦЕНАМА ИЗ ПОНУДЕ СТР "Књижар"

р.бр. А р т и к а л Јед
мере количина Цена са ПДВ -

м
1 2 3 4 5

1. Папирни убрус ролна, 100%
целулоза, бели, двослојни комад 4000 160.000,00

2. Тоалетни папир, ролна, 100%
целулоза, бели, трослојни комад 3000 60.000,00

3. Салвете, 100% целулоза, 33х33,
беле, 100 ком. у паковању пак 1400 105.000,00

325.000,00

УКУПНО :

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: 325.000,00

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

Цена мора бити изражена у динарима!

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.

Издавалац Наруџбенице-Купац Прималац Наруџбенице-продавац
Директор Датум  пријем

_____. ______.2015. година

_____________________________                ______________________________


