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Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 13Д/2020- Набавка мобилијара и изложбених витрина за  

                                               Завичајни музеј Жупе  

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за испоруку добара 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон – телефакс 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2020.                                       __________________  
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                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду  (заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 13Д/2020- Набавка мобилијара и изложбених витрина за  

                                                Завичајни музеј Жупе 

 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2020.године за набавку добара 13Д/2020- 

Набавка мобилијара и  изложбених витрина за Завичајни музеј Жупе: 

 

 
-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________________. 

 

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за испоручена добра је најкасније 45  дана по  испостављеној  

                                                   фактури  а по претходној контроли пријема добара.  

2.Рок за испоруку добара:____ календарских дана од дана потписивања  уговора / наруџбенице. 

                                               (најкасније 60 календарских дана од дана потписивања уговора) 

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 
 

_______________                                                                      _________________________    
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Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    Д О Б А Р А  

И 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 13Д/2020- Набавка мобилијара и  изложбених витрина за 

Завичајни музеј Жупе 
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СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ЗА НАБАВКУ МОБИЛИЈАРА И ИЗЛОЖБЕНИХ ВИТРИНА  

ЗА ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ 

 

  

Ред. 

бр. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

мере 

Количин

а 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

А  ФИКСНА ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА 

Фиксна опрема ентеријера. У цену је урачуната набавка 

свог потребног материјала и опреме, транспорт, израда и 

уградња. Обрачун по комаду комплет уграђене фиксне 

опреме ентеријера.         

1. Изложбене витрине.         

  Израда изложбених витрина од универа дебљине 

д=20мм, тамно сиве боје постоља и капе, кантованог 

АБС траком у боји универа, конструкције од 

металних профила и застакљене стаклом дебљине 

д=6мм. Све према техничким цртежима.         

1.1 Сувенирница-витрине:         

  а) СВ1 ком. 1.00     

  б) СВ2 ком. 2.00     

  в) СВ3 ком. 1.00     

  г) СВ4 ком. 1.00     

  д) СВ5 ком. 1.00     

1.2 Изложбена/мултиф.-Сала витрине:         

  а) Сутурен - ИВ1 ком. 2.00     

  б) Сутурен - ИВ2 ком. 3.00     

  в) Сутурен - ИВ3 ком. 1.00     

1.3 Изложбене витрине-Спрат:         

  а) Спрат - ИВ1 ком. 1.00     
  б) Спрат - ИВ2 ком. 2.00     
  в) Спрат - ИВ3 ком. 2.00     
  г) Спрат - ИВ4 ком. 2.00     
  д) Спрат - ИВ5 ком. 1.00     
  ђ) Спрат - ИВ6 ком. 1.00     
  е) Спрат - ИВ7 ком. 3.00     
  ж) Спрат - ИВ8 ком. 1.00     

2. Огледала. 
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  Огледала су равна без фазетни дебљине 4мм 

залепљена на плочу од белог универа. Све према 

техничким цртежима.         

  
2.1 Огледало 01 ком. 1.00     

  
2.1 Огледало 02 ком. 2.00     

3. Кухиња 
        

  Израда једноредне кухиње укупне дужине 

220цм. Кухиња се састоји се од доњих 

елемената висине 90цм, дубине 60цм, и висећих 

елемената висине 60цм, дубине 30цм. Кухињу 

израдити од белог универа кантованог АБС 

траком у боји универа. Кухињу опремити 

ринглом, судопером са сифоном и мини 

фрижидером. Све према техничким цртежима. ком. 1.00     

4. Канцеларијски ормани. 
        

  Израда канцеларијских ормана од белог 

универа кантованог АБС траком у боји универа. 

Све према техничким цртежима. ком. 6.00     

5. Уградни ормани у кровним косинама. 
        

  Израда уградних ормана у кровним косинама. 

Ормани су елементи без корпуса, оформљени 

вратима и унутрашњим преградама које се 

преко металних носача постављају директно на 

зидове. ком. 19.00     

УКУПНО ФИКСНА ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА:   

            

 

 

 

  

Б  МОБИЛИЈАР 

Мобилијар. У цену је урачуната набавка свог потребног 

материјала, транспорт, израда и уградња. Обрачун по 

комаду уграђеног мобилијара.         

1 Радни, конференцијски и клуб столови. 
        

  Израда радних, конференцијских и клуб столова од 

белог универа дебљине д=20мм, кантованих АБС 

тракама у истој боји. Све према техничким 

цртежима.         

  1.1  Радни столови ком. 6.00     
  1.2 Радни и конференцијски сто ком. 1.00     
  1.3 Клуб сто ком. 1.00     

2 Канцеларијске столице и фотеље. 
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  Канцеларијске столице и фотеље су готови 

елементи и набавити их испоручити из 

специјализованих салона за канцеларијски 

намештај типа ''IKEA'', ''EMMEZETA'', ''ЈYSK'' 

или слично. Столице и фотеље требају бити 

металне подконструкције у завршној обради 

платно-текстил и изабрати их по избору 

инвеститора уз сагласност пројектанта.         

  2.1 Канцеларијске столице ком. 17.00     
  2.2 Фотеље ком. 4.00     

УКУПНО МОБИЛИЈАР:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

А ФИКСНА ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА   

Б МОБИЛИЈАР   

УКУПНО без ПДВ-а:   

ПДВ:   

УКУПНО са ПДВ-ом:   

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

2) у колони 6. уписати  колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,  ПДВ износ и 

укупну цену са ПДВ-ом. 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  _________________________                            

                                                                                            


