
 
 

     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Општинска управа 
Број: 404-66/2018-II-02 
Дана: 27.09.2018  године 
Р а ч a 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Поштовани, 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке – ауто седиште за децу тежине од 9-36 кг  марке наниа или 
„одговарајуће„ које је  произведене у складу са европским стандардима ECE R44 доставите 
понуду: 
 
Рок достављања понуде је  
Отварања понуда 
 

09.10.2018 година до 12 часова  
09.10.2018 година у 12,15 часова 

Начин достављање понуде Понуда се може доставити поштом, емаилом 
јelena.stevanovic @raca.rs  или лично на 
писарницу Општинске управе Општине Рача, 
и мора стићи до последњег дана рока без обзира 
на начин на који је послата, на адресу 
Карађорђева 48 34210 Рача 
 

 Обавезни елементи понуде Образац понуде са спецификацијом  коју 
достављамо у прилогу 

Критеријум за доделу Уговора Најнижа понуђена цена 
Напомена Наручилац задржава право да врши сукцесивне 

поруџбине као и да одступи од наведених 
количина 
Уговор се закључује на период до испоруке 
добара могућношћу да буде раскинут и пре рока 
важења утрошком  средстава  које понуђач 
понуди сва добра која су предмет набавке 

Особа за контакт  Стевановић Јелена , јelena.stevanovic @raca.rs 
 
Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на адресу  
општинску управе Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. 
Понуђач је у обавези да достави и решење АПР-а о регистрацији или да наведе интернет страницу 
о доступности документа 
Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека  рока за подношења понуде приступи 
закључењу Уговора. 
 



 
 

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е 
Набавка  ауто седишта марке nania или одговарајуће израђено у скалду са европским 

стандардима ECE R44 
Назив понуђача  

 
Седиште  
Улица и број  
ПИБ  
Матични број  
број текућег рачуна  
e mail адреса  
Особа за контакт телефон  
 
Р.б  јединица 

мере 
количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 Ауто седишта за децу од 9-36 
кг марке nania или 
одговарајуће израђено у 
складу са европским 
стандардима ECE R44 са 
превозом  
 

комад 60   

 
Рок важења понуде    ________________________дана. (минимум 30 дана) 
УПИСАТИ 
 
Рок плаћања:  45 календарских дана од пријема исправног рачуна по 

извршеној испоруци добара.  
 
Рок   испоруке  седишта : ____________________ ( не више од 5 дана)  од дана пријема  
захтева. УПИСАТИ 
 
Место испоруке тонера:       Fco наричилац – Општина Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 

Рача  
 
Рок трајања уговора:          До испоруке добара    
 
           Датум                                   М. П.                                                                 Понуђач 
 
         __________________                                                                         __________________ 


