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Туристичка организација Сокобања 
Ул. Трг Ослобођења бр. 2 
Сокобања 
Број: 01-104/2022-02 
03.06.2022. год.  
 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ МУЗИЧКОГ ИНСТРУМЕНТА – 
ХАРМОНИКЕ - ЗА ПОБЕДНИКА ФЕСТИВАЛА „ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ – СОКОБАЊА 

2022”  
– НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ БР. 14/22 

 

Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и мора бити у складу са датом техничком спецификацијом. 
Предмет набавке 14/22 су добра – Набавка музичког инструмента – хармонике - за 
победника фестивала „Прва хармоника Србије – Сокобања 2022”.  
Понуђaч је дужан да понуди укупну цену добра са свим сегментима који се односе на 
крајњу цену на адресу Наручиоца: 
Туристичка организација Сокобања, ул. Трг oслобођења бр. 2, Сокобања, или  путем 
имејла: tenderi@tosokobanja.rs ,  или путем  факса: 018 833 988. 
 
Рок за достављање понуда је 10.06.2022. године, до 15:00 сати. 
 
Контакт особа: Снежана Марковић, е-mail адреса: tenderi@tosokobanja.rs .                    

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И РОК 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

 

Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и мора бити у складу са датом техничком спецификацијом. 
 
Место испоруке је франко Туристичка организација Сокобања, улица Трг oслобођења бр. 
2, 18230 Сокобања. Рок испоруке добра је најкасније до 20. јула 2022. године. 
 
Понуђач је у обавези да испоручи предметно добро према наведеном опису и 
количинама: 

1. Инструмент хармонику - велика (клавирну или дугметару према доле наведеним 
описима у зависности од захтева Наручиоца у складу са врстом инструмента који 
свира добитник свеукупног признања Прва хармоника Србије) 

Понуђач је дужан да Наручиоцу у уговореном року за добро под редним бројем 1. 
испоручи обе хармонике, и клавирну и дугметару, с тим, што ће након проглашења 
свеукупног победника и уручења адекватног инстумента, друга бити враћена понуђачу. 
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Спецификација инструмента: 

Добра Десна рука  Лева рука 

Тастату
ра 

Гласови Регистри Тастатура Гласови Регистри 

 
 
1. 

Клавирна 
велика  
2+2 

41 4 11+1+1 120 5 7 

Дугметара 
велика  
2+2 

43 4 11+1 120 5 5 

 

ОПИС: 

КЛАВИРНА ХАРМОНИКА ДУГМЕТАРСКА ХАРМОНИКА 

Desna ruka 41 dirka radna Desna ruka 43 dirke radne 

Automat prim 11+M+bradni Automat prim 11+bradni 

Bas strana 120 basova/5 glasa Bas strana 120 basova/5 glasa 

Meh 19 okova professional Meh 19 okova professional 

Bas automat 7 efekata za promenu 
boja 

Bas automat 5 efekata za  
promenu boja 

Glasovi I klasa, amano, 
bombato 

Glasovi I klasa, amano, bombato 

Faseni Savršeno suvo drvo Faseni Savršeno suvo drvo 

Korpus 5 vrsta drveta Korpus 5 vrsta drveta 

Kaiševi  Br. 10 Kaiševi  Br. 10 

Oblika rada U celuloidu Oblika rada U celuloidu 

Dimeznije 485x195mm Dimeznije 460x200mm 

Kofer Varijanta, crn ili siv Kofer Varijanta, crn ili siv 

 

Уз испоручене инструменте потребно је доставити и два гарантна листа произвођача, 
који важе најмање 24 месеца од датума испоруке. Гарантне листове доставити за оба 
иснструмента.  
Један гарантни лист након уручења хармонике свеукупном победнику биће враћен 
понуђачу уз одговарајући инструмент хармонике. 
У  цену  улазе сви трошкови  набавке,  сви  укупни  трошкови  царине,  транспорта  као  
и сви  остали зависни  трошкови које продавац буде имао,  до испоруке хармонике на 
локацији Туристичка организација Сокобања, Трг Ослобођења бр. 2, Сокобања. 
Понуђач мора да испуњава следеће услове:  

- Понуђач мора бити регистрован за обављање предметне делатности у складу са 
Законом код одговарајућег надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(као доказ доставити фотокопију решења издатог од надлежног органа АПР – или 
одговарајућег регистра, не старијег од шест месеци). 
- Да је у претходнe три године испоручио добра која су иста или слична предмету 
набавке, а чија укупна вредност најмање износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а (као 
доказ доставити копије уговора о испоруци добара која су иста или слична предмету 
набавке). 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МУЗИЧКОГ ИНСТРУМЕНТА – ХАРМОНИКЕ - ЗА 

ПОБЕДНИКА ФЕСТИВАЛА „ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ – СОКОБАЊА 2022” 

 

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:  

 

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка музичког инструмента – хармонике - за победника 

фестивала „Прва хармоника Србије – Сокобања 2022” 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: 

(Не може бити краћи од 8 и дужи од 45 дана од датума 

испоруке добра) 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок испоруке добара: 

(најкасније до 20.07.2022. године) 

 

Место и начин испоруке добара: Франко Туристичка организација 

Сокобања, улица Трг Ослобођења 

бр. 2, 18230 Сокобања 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

 
Р. 

бр. 

 
 

Опис добра 

 
Укупна 

количина  
 
 

 
Јединична 
цена у дин. 
без ПДВ-а 

 

Јединична 
цена у дин. 
са ПДВ-ом 

Укупно 
понуђена 

цена у 
динарима без 

ПДВ-а 

Укупно 
понуђена цена 
у динарима са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1. 

Хармоника велика (клавирна 
или дугметара) 

 
1 
 

 

   

 
УКУПНО: 

 

 
 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет 
набавке; 

• у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет 
набавке; 

• у колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-
а. 

• у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 

 
                  Датум                                                              Понуђач  
___________________________                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


