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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка новогодишњих украса и новогодишње декорације за украшавање шеталишта и прилаза општини Куршумлија
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон


Набавка новогодишњих украса и новогодишње декорације за украшавање шеталишта и прилаза општини Куршумлија
Редни бр.
Опис позиције
Јед. мере
Количина
Јединична цена
Укупна цена
1
Новогодишња светлећа кућица димензија 2,8*3,4*2,1м са двоје наспрамних врата са луком. Са прозорима који се налазе лево и десно од врата и два прозора на бочним странама. Боја страна на којима се налазе врата је златна, бочне стране где се налазе само прозори су црвене боје док је кров беле. 
ком.
1,00


2
Лед 3Д украс у облику ирваса димензија 3,4*2*0,55м, беле боје.
ком.
1,00


3
Лед 3Д украс у облику кочија димензија 2,6*1,5*0,8м. Бочне стране црвене боје са шарама у белој боји, постоље и рукохват беле боје.
ком.
1,00


4
Леденице на сајли за качење дужине 3,0 м са падањем од 0,9м, беле боје.
ком.
6,00


5
Леденице на сајли за качење дужине 6,0 м са падањем од 0,9м, са пахуљом на средини, димезија 60*60цм, беле боје.
ком.
2,00


6
Лед пахуља беле боје димезија 80*80цм.
ком.
14,00



7
Лед звезда падалица беле боје димензија 55*140цм.
ком.
15,00


Укупно без ПДВ-а

ПДВ 20%

Укупно са ПДВ-ом

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.


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. УПИСАТИ

Рок испоруке:	_______________________ дана од дана потписивања уговора. УПИСАТИ



Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.



                                      Датум	                                                      	Понуђач

                          __________________                                              _____________________





