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На основу позива за достављање понуда број III-404-69/2022, од 15.07.2022. године, достављамо: Понуду бр. ________________ од ________________. године, за набавку број: 69/2022–„Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија“.

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:


ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија
Тонери за потребе општине Куршумлија
Ред.
Бр.
НАЗИВ РОБЕ
са минималним техничким карактеристикама
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
КОЛИЧИНА
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
без ПДВ-а
УКУПНА
ЦЕНА
без ПДВ-а
1.
Тонер универзалан НР 435А/436А/285А/278А 
минимални број копија 2000
 (компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
40


2.
Тонер Lexmark Е260 
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
14


3.
Кетриџ за штампач НР 21- црни (компатибилни – for use нерециклирани кетриџ)
ком
4


4.
Кетриџ за штампач НР 22 – у боји (компатибилни – for use нерециклирани кетриџ)
ком.
8


5.
Тонер 13 А (НР 1300) 
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
8


6.
Тонер НР 55А (Р3015) 
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
4


7.
Тонер за штампач марке DEVELOP INEO 164, 165, 185 – паковање 2/1 (компатибилни – for use нерециклирани тонер)
пак.
35


8.
Тонер за штампач марке SAMSUNG 1042
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
6


9.
Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање 1/1, ЦРНИ,  минимални број копија 3000
 (компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
10


10.
Тонер за штампач марке ОКИ C511 dn – паковање 1/1, У БОЈИ,  минимални број копија 1800
 (компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
8


11.
Тонер НР 83 А  минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
20


12.
Тонер за штампач марке ОКИ Б432 – паковање 1/1, ЦРНИ,  минимални број копија 5000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
10


13.
Тонер за штампач марке LEXMARK CX 410 de – ЦРНИ (К),  минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
5


14.
Тонер за штампач марке LEXMARK CX 410 de –  У БОЈИ (Y, C, M),  минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
5


15.
Тонер НР 30 А   минимални број копија 3500
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
20


16.
Тонер за штампач марке SHARP MX-M266NV
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
5


17.
Тонер за штампач марке CANON I-SENSYS MF 421dw CRG 052X
минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
12


18.
Тонер НР 59 А   минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
20


19.
Тонер НР 232А, 219А DRUM   минимални број копија 2000
(компатибилни – for use нерециклирани тонер)
ком.
20


Укупна вреност без  ПДВ-а

ПДВ

Укупна вреност без  ПДВ-ом


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом
* Сва понуђена добра  морају бити одговарајућег, стандардног квалитета.
* Наручилац задржава право да врши сукцесивне поруџбине, као и да одступи од наведених количина +/- 20%.


Рок испоруке:

              дана од дана пријема поруџбине која се односи на сукцесивну потребу купца




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

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

                дана од данa подношења  понуда.
Рок важења уговора:
    од дана потписивања уговора и траје до утрошка средстава, а најдуже за период од једне године од дана закључења уговора

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

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


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



