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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка сувенира – фигура Ђавоље вароши

Назив понуђача

Седиште

Улица и број

ПИБ

Матични број

Број рачуна

E –mail адреса

Особа за контакт телефон


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка сувенира – фигура Ђавоље вароши 
Минималне техничке карактеристике

Ред.
   Бр.

Добро које се набавља

Јед. мере


количина
Јединична цена без ПДВ-а

1. 
сувенир – фигура Ђавоље вароши састављен од једне куле:
фигура подсећа на редак природни феномен Ђавоље вароши тако што је тело сувенира обликовано у виду зарубљене купе, у доњем делу причвршћена на постољу које је обликовано у виду кружне плоче, на чијем ужем делу се налази део обликован у виду неправилног елипсоида. 
комад
200


2. 
сувенир – фигура Ђавоље вароши састављен од две куле:
фигура подсећа на редак природни феномен Ђавоље вароши тако што је тело сувенира обликовано у виду зарубљене купе, у доњем делу причвршћена на постољу које је обликовано у виду кружне плоче, на чијем ужем делу се налази део обликован у виду неправилног елипсоида. 
комад
200


3.
сувенир – фигура Ђавоље вароши састављен од три куле:
фигура подсећа на редак природни феномен Ђавоље вароши тако што је тело сувенира обликовано у виду зарубљене купе, у доњем делу причвршћена на постољу које је обликовано у виду кружне плоче, на чијем ужем делу се налази део обликован у виду неправилног елипсоида. 
комад
200


Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена са ПДВ-ом

        *  понуђено добро  мора бити одговарајућег, стандардног квалитета.



Рок испоруке:

              дана од дана закључења уговора




сукцесивну потребу купца
Рок плаћања:
(не краћи од 15 ни дужи од 45 дана)

 	дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по примопредаји добара
Рок важења понуде
(мин. 30 дана)

                дана од данa подношења  понуда.

	Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведена код Купца.


                                        Датум	                                                        	Понуђач

                          __________________                                             _____________________

