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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:  

Датум:  

 

       Културни центар „Руменка“, Руменка 
Ослобођења бр. 26, Руменка 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку добара број БП-28/2021- Материјал за посебне намене, у свему 

према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 
 

Ред. број Опис добара са карактеристикама Јед. мере Количина Јед. цена  

без ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
      

1. 
Чивилук  (подни, беле боје, са шест вешалица) 

ком 2   

2. 
Зидни сат  (округлог облика, сиве боје, пречника 

60 цм) 
ком 1   

3. 

Зидни рамови за слике, фотографије и плакате, 

зидне декорације ( више различитих величина и 

димензија, од 30- 60 цм пречника, беле боје, 

материјал: иверица) 

ком 6   

4. 

Декоративне урамљене зидне слике, димензије  

50*70 цм 
ком 3   

5. 

Електрична посуда за кување кафе - џезва, 

прикључна снага 800W, запремина посуде 0,3 л, 

напон 230 W, дужина прикључног кабла 0,7 m, 

боја бела 

ком 1   

6. Термометар стони дигитални, беле боје                ком 1   

7. Подлоге за канцеларијску столицу, полутврде         ком 3   

8. Електричне сијалице 60/75 W                                 ком 10   

9. Батерије 5 W                                                                      ком 10   

10. 
Продужни кабел 5 м дужине продуживача са три 

места и прекидачем, Brennestuhl или одговарајући                                                                                                 
ком 1   

11. Отирач за улазна врата , димензије 0,5*0,75                                                 ком 2   
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручена добра, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
 

 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.  
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 


