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На основу позива за достављање понуда број III-404-112/2022, од 21.11.2022. године, достављамо: Понуду бр. ________________ од ________________. године, за набавку број: 112/2022–„Набавка опреме за техничке интервенције ватрогасне јединице у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја  на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину“

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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:


СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Набавка опреме за техничке интервенције ватрогасне јединице у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја  на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка опреме за техничке интервенције ватрогасне јединице у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја  на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину

Ред.
   Бр.

Добро које се набавља

Јед. мере


количина
Понуђени тип, марка, ознака 
Јединична цена без
ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а
1
Батеријски ударни одвијач ASS 18 BL без батерије и пуњача 
kom.
3



2
Батерија угаона брусилица 125mm, BAG 18 BL, без батерије и пуњача 
kom.
2



3
Стартер сет две батерије 5Аh + пуњач
kom.
3



4
Торба за алат са непромочивим дном 440x250x340mm
kom.
3



5
Резна плоча RED LINE, 125x1/22,23 mm, inox
kom.
10



6
Сет уметака са носачем 32 комада, монтажерски 
kom.
3



7
Затезна трака са осигурањем терета, шпиц купа 5T; 9,5+0,5m, стандардна ручка
kom.
6



Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена са ПДВ-ом

        *  понуђено добро  мора бити одговарајућег, стандардног квалитета.


Услови и рок плаћања: 	

_____ дана од дана испостављања рачуна – фактуре.
Рок испоруке:
_____ дана од дана закључења уговора.
Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)
_____ дана од дана отварања понуде.


Датум:    ____.____.2022. године   
    	
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
									       ПОНУЂАЧА
					                                     _____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 





	


