Република Србија
Општина Пријепоље
Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље
Санџачких бригада бр. 2
Број: 208/2021
Дана: 13.12.2021.

На основу члана 27. став 1. тачка 1), у вези става 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник Републике Србије" бр. 91/19), и члана 59. Правилником о јавним набавкама бр.
122/1 од 01.09.2020. и одлуке о спровођењу набавке бр. 208/2021 од 13.12.2021.
директора Библиотеке „Вук Караџић“, јавно објављује и доставља

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Свим заинтересованим привредним субјектима-понуђачима
Да, до.20.12.2021 године до 9 часова, доставе понуду према спецификацији предмета
набавке и у складу са овим позивом за подношење понуда за набавку поклна под
редним бројем 2.2.8 у плану јавних набавки, на електронску адресу наручиоца:
info@biblioteka-prijepolje.com, или поштом на адресу: Библиотека „Вук Караџић“,
Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље: са назнаком ''Понуда за набавку број
208/2021- Набавка поклона.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље
Адреса: Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље
Матични број:07188285
ПИБ:102114366
рачун број : 840-24664-50 (у даљем тексту: Наручилац).
Тел/Факс: 033/712-960; 033/711-146;
Интернет страница Наручиоца: www.biblioteka-prijepolje.rs
1.2. Подаци о врсти поступка набавке
Предметна набавка поклона број 208/2021 , спроводи се у складу са чланом 27. став
1. тачка 1), у вези става 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике
Србије" бр. 91/19).
1.3. Подаци о предмету набавке
Предмет набавке је набавка : поклона
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора.
1.4. Контакт
Лице за контакт: Башовић Лејла
Имејл и број факса: info@biblioteka-prijepolje.com, тел. 033/712-960; 033/711-146;

Понуђач:
Текући рачун:
ПИБ: МБ:
Адреса:
Е.маил:_________________________
Телефон/факс:
Контакт особа:___________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Поклони
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом–поклони
изјављујемо да смо спремни да опрему која је предмет набавке испоручимо по следећим
ценама и осталим условима:
Артикал
Колич Јединич Укупна
Укупна
Гарант
ина
на цена цена
без цена
са ни рок
без ПДВ ПДВ
ПДВ
- Кеса бела са логом стандардних 120
димензија
100
- Стони календар 22,5/16,5
20
- Нотес А5 формат са портфолиом
са текстуалном
облогом,
додатним џеповима за картице и
документа и држачем за оловке.
Књижни блог одштампан на
крем офсет папиру 80р128
страна са линијама. Материјал за
облагање
корица
текстил
димензија 16,5/22,5/25 цм сито
штампа.
- Роковник формата А5. Књижни
блок одштампан на белом офсет 100
папиру 80г,224 страна са
линијама. Материјал за облагање
корица: винил папир димензија
17,3/24,5 цм, сито штампа
- Метална
хемијска
оловка
Алберо или слична димензије
0,08/13,6 цм ди. или сито 100
штампа
-

-

Регент метална хемијска оловка
и ролер оловка у сету плаво
мастило, димензије 19,4/6/3 цм.
Сет романов или сличан. диг.
или сито штампа
Повер банк помоћна батерија за
мобилне уређаје капацитета
5000 мАх излаз ДЦ/21А тотал и
кутија димензија 3/11,6/12 цм
диг. и сито штампа.

30

15

Рок испоруке: 5 дана од дана издавања наруџбенице.
Услови плаћања: по фактури, у року од 45дана од дана испоруке.
М.П.
_______________________
Потпис одговорног лица

