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Наручилац Градска управа Пирот

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број III 404-390/2021

Датум 14.10.2021.

НАРУЏБЕНИЦА
Редни број: 2.1.13/2021

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ 
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним 
друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

Назив  добара: Продужење годишње лиценце за коришћење софтвера Eset 
Antivirus Standard - антивирусни софтвер програм, чији је наручилац Градска 
управа Пирот, редни број:  2.1.13/2021.

Начин плаћања: Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити 
извршено у року до 45 дана по испостављању фактуре након коначне 
испоруке траженог добра.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу 
критеријума цене.

Рок реализације: најкасније до  22.10.2021. године.

Рок за подношење понуда је 18.10.2021.  године до 12:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране 

писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 
12:00 часова 18.10.2021. године.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику где на 
коверти стоји написан текст: "Понуда за набавку добра: Продужење 
годишње лиценце за коришћење софтвера Eset Anivirus Standard - 
антивирусни софтвер програм, чији је наручилац Градска управа Пирот ", и 
са називом Понуђача, подацима о понуђачу, бројем телефона и адресом 
понуђача. Понуду доставити на адресу:
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Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82, канцеларија бр. 4 на првом спрату

     18300 Пирот. 

Понуде се могу доставити и путем емаила на адресу erc@pirot.rs 
најкасније до 12:00 часова 18.10.2021. године. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

 Назив добра: Продужење годишње лиценце за коришћење 
софтвера Eset Antivirus Standard (Eset Endpoint Protection Standard - 
Government licence) - антивирусни софтвер програм, чији је наручилац 
Градска управа Пирот.

Редн
и  

број

Назив добра Једин
ица 

мере

Укупна количина Цена без ПДВ-а  
по јединици 
мере

Укупна цена 
без ПДВ-а  

А Б В Г Д Ђ=(ДxГ)
1 Eset Endpoint 

Protection Standard - 
Government licence

комад 200

Укупно без 
ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                ____________________                                
           потпис
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
(ПИБ):
Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):
Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-
mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

 ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 
понуђач
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Продужење годишње лиценце за коришћење 
софтвера Eset Anivirus Standard (ESET Endpoint Protection Standard GOV Rnw) 
- антивирусни софтвер програм, чији је наручилац Градска управа Пирот.

Укупна цена без ПДВ-а: 
(уписати)

Износ ПДВ-а :
(уписати)

Укупна цена са ПДВ-ом:
(уписати)

Начин и услови плаћања:

Авансно плаћање није дозвољено. 
Плаћање ће бити извршено у року до 45 
дана по испостављању фактуре након 
коначне испоруке траженог добра.

Рок важења понуде: 
30 дана од дана отварања понуда.

Рок за завршетак испоруке: 
Најкасније до 22.10.2021. године.

Рок важења уговора: До 31.12.2021. године.

Начин давања понуде:
(заокружити)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                  ____________________                              
             потпис


