
 

 



 

 



7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

 

П   О   Н   У   Д   А 

бр. ______________ од _______________ 

1) Општи подаци о понуђачу: 

-Назив понуђача: _______________________________________________________________ 

-Адреса и седиште понуђача: _____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

-Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): __________________________________ 

-Име особе за контакт:__________________________________________________________ 

-Електронска адреса понуђача (e-mail): ____________________________________________ 

-Телефон:______________________________________________________________________ 

-Телефакс: _____________________________________________________________________ 

-Број рачуна понуђача и назив банке:_____________________________________________ 

-Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 



в) са подизвођачем: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

________________________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

_______________________________________________________________________________                                                               

5) Рок плаћања: по извршеној испоруци најкасније у року до  45 дана од дана пријема 

исправне фактуре. 

6) Рок и динамика испоруке на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице 

Ане бб. најкасније до 15.10.2014. године: сукцесесивно по потреби наручиоца, 

најкасније у року до _______  дана по пријему наруџбине од стране наручиоца. 

7) Гарантни рок  _________________________________________од дана испоруке.  

Рок важења понуде (који не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда): 

____________дана 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Р.Б. ОПИС Ј.М. Кол.  

Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВа 

Укупна цена 

у динарима 

без ПДВа 

1. Радна (дактило) столица, високи наслон, са 

фиксним руконаслонима, штоф. Syncro механизам. 

Подешавање висине седишта гас лифт механизмом 

са амортизером који амортизује тврд контакт 

приликом спуштања на столицу. Лумбална 

потпора на наслону. Флексибилан наслон који има 

конструкцију која обезбеђује прилагођавање 

облика наслона леђима. Нагиб наслона померљив 

до 130º у односу на седиште. Контрола нагиба 

наслона према тежини корисника. Пуњење 

седишта и наслона за леђа полиуретанско, без 

хлорофлуокарбона. Пет точкића у звездастом 

распореду, црна база. Тапацирање ПЕ материјалом 

отпорним на хабање и лаким за чишћење. Штоф не 

сме бити фиксиран лепком. Боја црна.  

Назив, ознака и произвођач понуђеног добра: 

________________________________________ 

ком 227 

    

2. Радна фотеља, високи наслон, са руконаслонима, 

тапацирана у кожи. Syncro механизам. 

Подешавање висине седишта гас лифт механизмом 

са амортизером који амортизује тврд контакт 

приликом спуштања на столицу. Лумбална 

потпора на наслону. Флексибилан наслон који има 

конструкцију која обезбеђује прилагођавање 

облика наслона леђима. Нагиб наслона померљив 

до 130º у односу на седиште. Контрола нагиба 

наслона према тежини корисника. Пуњење 

седишта и наслона за леђа полиуретанско, без 

хлорофлуокарбона. Пет точкића у звездастом 

распореду, хромирана база. Боја црна.  

Назив, ознака и произвођач понуђеног добра : 

________________________________________ 

ком 90 

    



3. 

  

  

Радна конференцијска столица ISO на 4 ногице, 

база метална од пљоснатих цеви, седиште и наслон 

тапацирани у штофу, обложени полиуретанском 

шкољком.  Боја црна. 

Назив, ознака и произвођач понуђеног добра: 

________________________________________ 

ком 

 

50 

 
  

  

  

  

  

  

  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВа  

  

ПДВ по стопи од ____%   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВом   

НАПОМЕНА:  

* Обавезно навести назив, ознаку и произвођача понуђеног добра.  

УЗОРЦИ  

За све понуђене ставке из спецификације обавезно приложити слику, узорке коже 

штофа, као и : 

- сертификате за стандарде ISO 9001 и ISO 14001 "или  одговарајуће" произвођача понуђених 

радних столица и фотеља и радна конференцијска столица, ставке 1,2. и 3. из техничке 

спецификације;   

- атесте да радне столице и фотеље имају издржљивост до 135 кг издат од овлашћене 

организације за ставке 1,2. и 3. из техничке спецификације;   

- сертификате за стандард EN1335 "или одговарајуће"  произвођача понуђених радних 

столица и фотеља ставке 1. и 2.  из техничке спецификације;   

- сертификате за стандард EN15373 "или одговарајуће"  произвођача понуђених радних 

конференцијских столица, ставка 3.  из техничке спецификације;   

- за све понуђене ставке из спецификације обавезно приложити слику, узорке коже и 

штофа. 

Прилози  обрасца  понуде:    

-   Прилог 1 (подаци о понуђачу), 

-   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 

-   Прилог 3 (подаци о подизвођачу). 

 Датум  

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 

 



10 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

за јавну набавку добара у  отвореном поступку - радне столице и фотеље за опремање 

канцеларијских просторија, редни број 104-7/1, 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач____________________________ 

са седиштем у _____________________ул._________________________________бр.____ 

дајем следећу изјаву  

 

ИЗЈАВА 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Изјављујем  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  сам  понуду  

за радне столице и фотеље за опремање канцеларијских просторија, редни број 104-7/1, 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 


