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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Упућујемо вам понуду за набавку услуге број 8/2021 - Услуга штампања, у свему према позиву за
достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.
Ред.
број
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Опис услуга са карактеристикама

Јед. мере

Количина

2

3

4

примерак

100

примерак

1

примерак

500

примерак

500

примерак

100

примерак

100

примерак

100

примерак

100

Публикација под називом
„Зимски обичаји код Срба у
Руменки“ - фул колор,
димензије 20*13,5cm, 50 страна,
двострано
Услуге штампе материјала за
билборд - фул колор, димензија
4*3m
Плакати за манифестације и
програме - фул колор,
једнострани, А3, 200 gr
Флајери за манифестације и
програме - фул колор,
двострани, А5 (15*21cm), 115gr
Плакати бланко КЦ Руменка
32*48cm
Позивнице за манифестацију
„Културно лето“ двостране, фул
колор, 10*20cm
Папирне кесе са логом КЦ
„Руменка“
Штампа фото-каталога под
називом „Каталог градитељског
наслеђа Руменке“, 29 страна, А
5 формат, фул-колор, двострано

Јед. цена без
ПДВ-а
5

Јед. цена са
ПДВ-ом
6

Укупна цена
без ПДВ-а
7 (4 x 5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
8 (4 x 6)

Напомена: Количине наведене у спецификацији су оквирне и служе само као параметар за упоређивање
понуђених цена и одређивање најповољнијег понуђача.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).
Рок за извршење услуга: не дужи од 7 дана од од пријема сваког појединачног писаног захтева.
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за пружене услуге, 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

