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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-18/2021- Репрезентација (кетеринг, вода и 

пиће), 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. 

Кифлице слане-коктел пециво (разни укуси: 

фета сир, кулен, печеница, сир, итд.)    кг 20   

2. 

Мини ролати слани (више укуса: фета сир, 

кулен, печеница, сир, итд.) 
кг 10   

3. Мини сендвичи слани-четири укуса                      кг 20   

4. Пита са месом                                                              кг 10   

5. Шпанска пита                                                                кг 5   

6. Срцуленца са сиром                                                  кг 10   

7. Штапићи са сусамом и маком кг 5   

8. Слана бајадера                                                             кг 5   

9. Корпице са руском салатом                                      кг 5   

10. Вода негазирана паковање 1,5л                           литар 30   

11. Швепс  1,5л                                                                 литар 15   

12. Кафа минас                                                                 кг 5   

13. 

Микс колача (бајадера, чоко-плазма куглице, 

рафаело, ролат чоко-бананица, обланда ораси-

плазма) 

кг 6   
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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 


