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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара 
  Набавка  штампаног материјала – плаката, постер улазница, флајера, визиткарти
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


Особа за контакт
телефон


СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Набавка  штампаног материјала – плаката, постер улазница, флајера, визиткарти


Опис добра

јединица мере

количина
Јединична цена без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

Редни број
1.
2.
3.
4.
5. (3х4)

1.


Вињетa за такси возила – димензије 14х8 цм или друге стандарне величине, са бројевима од 01-150, колор, самолепљиве (са унутрашње стране возила) и са изгледом као у прилогу:
so kursumlija nalepnice (2).jpg
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комад



150



2.



Постер улазница - формат Б2, колор


комад


200


3.
Визит карте за потребе функционера општине Куршумлија (сито штампа, једностране, димензије 9х5цм, 300гр. папир)

комад

3000


4.
Мајице са штампом (100% памук, кратак рукав, штампа пун колор, натпис напред „Културно лето Куршумлија 2014“, натпис назад „Волонтер“ или еквивалентно)

комад

50


5.
Образац акредитација стандарне величине за организатора са пластификацијом и траком

комад

50


6.
Roll up baner – алуминијумски рекламни пано са механизмом за самоувлачење димензија 85х200 цм са штампом на полипропилену.

комад

2


УКУПНО БЕЗ ПДВ-а


ПДВ


УКУПНО СА ПДВ-ом 



* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.
* Наручилац задржава право да понуђачу са најповољнијом понудом накнадно достави текст, слике и све остале податке које би требало одштампати на материјалу који наручује, односно да измени текст, слике и остале податке, да изврши сукцесивне поруџбине добара која су предмет набавке, као и да није у обавези да поручи целокупне количине предмета набавке из спецификације, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.



Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеној испоруци добара. УПИСАТИ
Рок испоруке :	___________________дана од дана потписивања уговора. УПИСАТИ

Место испоруке:                       Fco наричилац – Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.

Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Наручилац задржава право да изврши сукцесивне поруџбине добара која су предмет набавке, као и да није обавезан да поручи целокупне количине предмета набавке из спецификације, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.




                                       Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

