
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 радова број 24/21 – Текуће поправке и одржавање 

опреме у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу 

достављамо. 
 

 

Ред. 

бр. Врста радова Јединица 

мере Количина Јед. цена 

без ПДВ-a 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1. Годишњи сервис рачунарске опреме 

(три рачунара) код Наручиоца. 

Набавка подразумева преглед 

исправности рада рачунарске 

опреме, замену и уградњу 

неисправних компоненти 

радни 

сат 5     

2. Чишћење рачунара радни 

сат 
3     

3. Сервис и одржавање штампача радни 

сат 
3     

 УКУПНО  

 
  

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 

 

Гарантни рок за уграђене конпоненте је  _________________ (не може бити краћи од 1 године) 

године. 

 

Цена набавке обухвата трошкове делова, транспорта и уградње конпоненти. 



 
 

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

Рок за извршење услуге: ____ дана од дана пријема сваког појединачног радног налога, потписаног од 

стране овлашћеног лица Наручиоца (не дужи од 3 дана од дана пријема налога). 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене 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 


