


 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
 Набавка услуга прославе градске славе
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон



СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка услуга прославе градске славе
Р.
бр.
Назив услуге
јединица мере 
оквирна количина
Јединична цена без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а

1.
Набавка услуга ресторана и доставе пића и  других добара за репрезентацију Председника скупштине општине Куршумлија и услуга прославе градске славе:

1. ПРЕДЈЕЛО: 
- минимум 4 врсте сухомеснатог меса (говеђа, пршута, свињска печеница, кулен и чајна кобасица,  произвођача Неопланта, Златиборац, Јухор, Карнекс или одговарајуће) минимално 90 гр по особи
- салате: шопска, витаминска, печена паприка, пауш.по особи
- сир 30 грама, кајмак 30 грама, урнебес 30 грама 
- салата са павлаком 30 грама
- пита и пециво паушално 
2. ГЛАВНО ЈЕЛО:
- прасеће печење минимум 200 гр/особи 
- јагњеће печење минимум 200 гр/особи 
- купус салата
- љуте папричице
- хлеб црепуљан

3. ПИЋЕ  
- неограничено (сокови (кока кола, фанта, бресква), пиво, вино црно, бело и розе, пелинковац, вотка, вермут,  вињак, кафа, ракија) домаћих произвођача 












по особи











80



ПДВ


СВЕГА СА ПДВ-ом


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.


Датум извршења:

28.8.2022.године са почетком у 12,00 часова



сукцесивну потребу купца
Понуђач потврђује да испуњава минимане услове за учешће у предметном поступку набавке:

1. да понуђач у моменту подношења понуде поседује – користи (у својини или закупу) једну салу за прославе на територији општине Куршумлија капацитета минимум 80 места;
Рок плаћања:
(не краћи од 15 ни дужи од 45 дана)

 	 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршењу обавезе  
Рок важења понуде
(мин. 30 дана)

                дана од дан отварања понуда.

Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Наручилац није обавезан да изврши све услуге које су предмет уговора, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.


                                      Датум	                                               	                Понуђач
                          __________________                                              _____________________




