
Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ  
01 бр. 404-__/2017 
Дана: 26.10.2017. године 
Власотинце 
 
Предмет:  Позив  за  подношење  понуда 
 

На основу члана 39. став 2.. 3.  и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, 124/12,... и 68/15),  позивам да у 
поступку „Набавка архивске опреме“, доставите  понуду: 

 

Рок за достављање  понуде: 
 

06.11.2017. године до 11,00 часова 

Начин достављања понуде: Лично  реализатору  или  на  адресу Општина 
Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 
Власотинце 

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде и техничким 
спецификацијама 

Критеријум за избор најповољније понуде: 
 

Најниже  понуђена  цена 

Особа за контакт: 
 

Владимир Коцић, 063/416-985 

 
ТЕХНИЧКЕ   СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

  

Ред. бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
 

Количина 

1. Ормар једнострани са преградама 

(димензије 195х100х33) израђује се од универа 

еггер дебљине 36мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм у истој боји са абс ногицама висине 

3цм, у позадини је оплемењени мдф дебљине 3мм 

 
 
 
 
 
 

20 koм. 

2 Ормар двострани са преградама 

(димензије 195х100х66) израђује се од универа 

еггер дебљине 36мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм у истој боји са абс ногицама висине 

3цм 

 
 
 
 
 

10 ком. 

3 Ормар са крилима 

(димензије 200х85х40) израђује се од универа 

еггер дебљине 18мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм, у позадини је оплемењени мдф 

дебљине 3мм унутрашњост ормана је са 4 

преграде а крила су од медијапана 

 
 
 
 
 
 

3 ком. 

4 Висећи кухињски елемент 

(димензије 80х106х30) израђује се од универа 

еггер дебљине 18мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм, у позадини је оплемењени мдф 

дебљине 3мм 

 
 
 
 
 

1 ком. 

5 Конференцијска столица  
10 ком. 

  

  



6 Конференцијски сто 

(димензије 180х90х76) израђује се од универа 

еггер дебљине 36мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм 

 
 
 
 

1 ком. 

7 Конференцијски сто 

(димензије 240х90х76) израђује се од универа 

еггер дебљине 36мм, окантован абс траком 

дебљине 2мм 

 
 
 
 

1 ком. 

8 Конференцијски сто са бравицом 

(димензије 160х70х76) израђује се од универа 

еггер дебљине 18мм, са 4 фиоке и помоћним 

столом (димензије 100х60х76) 

 
 
 
 

1 ком. 
 

 
  

  
Плаћање ће  се  извршити 45 дана од дана уредно испостављене фактуре. 
Попуњен, потписан и оверен  Образац  понуде  са  техничком  спецификацијама  се  доставља лично  или  
преко  поште  на  адресу  Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце.    
  
Напомена: Дате су оквирне количине према учесталости. Стварне количине и врста услуга биће утврђене према 
налозима наручиоца, а у складу са потребама. 

 
                                                                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                      РЕАЛИЗАТОР 
                                                                                                    ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
                                                                                       ____________________________  


