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Р е п у б л и к а    С р б и ј а 

ОПШТИНА БАБУШНИЦА 

Општинска управа 

Број: 404-13/2022-4 

Б А Б У Ш Н И Ц А 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ________________ од __________________ за набавку, монтажу и 

уградњу архивских полица, набавка број 404-13/2022-4. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса 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 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Предмет набавке је набавка, монтажа и уградња архивских полица у згради 

Општине Бабушница. Архивске полице морају бити модерне израде и у целости 

омогућавати брзу монтажу. У основи су класичне архивске полице, које могу да стоје 

и самостално и у низовима.  

Обзиром на очекивани век употребе производа, чврста и трајна конструкција 

је неопходна, а сви делови треба да буду лако доступни и заменљиви. Сви делови 

треба да буду добро заштићени од влаге. Сви елементи треба да буду заштићени од 

корозије финалним слојем. Овај слој мора бити једнако нанесен на укупну површину. 

Комплетна унутрашњост као и спољашност треба да буду прекривени бојом 

уобичајеном за ову врсту опреме у траженој RAL боји. (Ral 7035). 

Минимална гаранција за уградњу, материјал и фабричке грешке мора бити 

минимум 2 године.  

Полице за архивске кутије морају бити димензија и дубина у складу са 

величином архивских кутија, водећи рачуна о дозвољеној носивости етажа, корисна 

висина између свих полица мора бити према предвиђеној архивској грађи да се иста 

може неометано одлагати и узимати из њих. 

Све архивске полице треба да буду висине 3000мм, ширине-дубине 420мм, 

корисне висине између две полице, тј. са размаком измађу етажа у висини од 400мм. 

Што се дужине архивских полица тиче потребно је да укупно четрдесет 

полица буде дужине по 1000мм, и две полице потребно је да буду дужине 600мм. 

Полице ће се монтирати тако да у девет редова буду по четири полице дужине 

1000мм (4х1000=4000) док ће у десетом реду бити монтиране 4 полице од 1000мм и 2 

од 600мм (4х1000+2х600=5.200мм). 

Број полица по висини код регала треба да буде 8 (осам) полица, и то 7 

померљивих етажа унутар полице плус покровна полица. Покровна полица треба да 

буде истих карактеристика (особина) и исте носивости као и остале полице у регалима. 

Носивост по етажи потребно је да буде минимум 80кг. 

Прва полица односно први ниво тзв. тацна треба да буде одигнута од пода. 

Испорука, монтажа и уградња предметних архивских полица биће на адреси 

наручиоца, односно фцо Наручилац, Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, 18330 

Бабушница. 

Приликом испоруке, монтаже и уградње архивских полица потребно је 

доставити атестну документацију за исте. 

Понуђач који буде најповољнији за предметну набавку и са ким буде 

склопљен уговор и набавци, монтажи и уградњи архивских полица дужан је да сам 

процес уградње и монтаже организује у договору са Наручиоцем. 
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Табела 1. Минималне техничке карактеристике тражених архивских полица 

Р.Бр. Опис позиције Димензије 
Потребна 

количина 

1. 

Архивска полица ТИП 1 

Полични регал LSL, металне конструкције, монтажно-

демонтажног типа, пластифициран у Ral 7035. Полица-

регал по висини има 8 етажа и то 7 померљивих етажа 

унутар полице плус покровна полица. Размак између 

етажа тј. корисна висина између две етаже је 400мм. 

Носивост по етажи је минимум 80 кг. Дебљина зида 

профила стуба минимум 2мм. Дебљина лима-полице 

минимум 0,8мм. 

L= 4x1000mm= 4000mm 

H=3000mm 

B=420mm 

10 

2. 

Архивска полица ТИП 2 

Полични регал LSL, металне конструкције, монтажно-

демонтажног типа, пластифициран у Ral 7035. Полица-

регал по висини има 8 етажа и то 7 померљивих етажа 

унутар полице плус покровна полица. Размак између 

етажа тј.корисна висина између две етаже је 400мм. 

Носивост по етажи је минимум 70 кг. Дебљина зида 

профила стуба минимум 2мм. Дебљина лима-полице 

минимум 0,8мм. 

L= 2x600mm= 1200mm 

H=3000mm 

B=420mm 

1 

 

За учешће у поступку избора најповољнијег понуђача учествују понуђачи код 

којих не постоје основи за искључење из поступка сходно члану 111. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 91/2019). 
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Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити и додатни 

услов за учешће у поступку јавне набавке, и то услов који се односи на стандарде 

осигурања квалитета и стандарде управљања животном средином. 

Услов: Потребно је да понуђач поседује следеће стандарде: 

• ISO 9001 – Стандард за систем управљања квалитетом или еквивалент 

• ISO 14001 – Стандард за управљање заштитом животне средине или 

еквивалент 

Доказ: Фотокопија или скен сертификата за тражене стандарде. 

Својим потписом понуђач потврђује да не постоје основи за искључење из 

члана 111. Закона о јавним набавкама  и да испуњава изнад наведени додатни услов. 

Место: _________________                                                              Понуђач: 

Датум: _________________                                             _____________________ 

 
 

                               

3) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Р.

бр 
Опис ЈМ Кол 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (3х4) 6 7 

1 
Архивска полица 

ТИП 1 
ком 10 

    

2 
Архивска полица 

ТИП 2 
ком 1 

    

∑ У  К  У  П  Н  О 
   

 

Упутство за попуњавање Обрасца структре цене: 

− Колона 4: Уписује са јединична цена без ПДВ-а 

− Колона 5: Укупна цена без ПДВ-а и израчунава се  множењем потребне количине и 

јединичне цене без ПДВ-а, односно 5=3х4 

− Колона 6 : уписује се ПДВ 

− Колона 7: Укупна цена са ПДВ-ом, добија се сабирањем укупне цене без ПДВ-а и 

ПДВ односно 7=5+6 

Место: _________________                                                             Понуђач: 

 

Датум: _________________                                          ___________________________ 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Опис услуге 
Набавка, монтажа и уградња 

архивских полица 

Укупна цена без ПДВ-а   

ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Начин плаћања (од 15 до 45 

дана од испостављања рачуна) 

 

________  дана 

Рок важења понуде (не краћи од 

15 дана) 

 

________  дана 

Рок за доставу, монтажу и 

уградњу (не дужи од 10 дана од 

захтева наручиоца) 

 

________  дана 

 

• за рангирање понуда ће се упоређивати укупна цена услуге без ПДВ-а . 

• у  укупну цену треба да буду урачунати сви трошкови које пружалац 

услуге  има приликом реализације исте. 

• са најповољнијим понуђачем Наручилац ће склопити Уговор о набавци, 

монтажи и уградњу архивских полица. 

 

 

 

 

 

Место: _________________                                                       Понуђач: 

Датум: _________________                                       _____________________                                     


