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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка  штампаних добара – дечјих мајци за потребе одржавања Пажљивкове смотре
Назив понуђача
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Опис добра
јединица мере
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Јединична цена без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а
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Дечја спортска мајица
Оквирне карактеристике: 130 g/m2, шивена са стране, оковратник од идентичног материјала као тело мајице, тканина са функцијом упијања и брзог сушења, боја: осим црне прихватљива је било која друга боја; Састав:	100% полиестер; Материјал: полиестер; Тема: дечји производ; Крој: класичан; 
ИНФОРМАЦИЈЕ О ШТАМПИ
Препоручена врста штампе: Пресликач, Сито, Сублимација, са изгледом као у прилогу:
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-а


ПДВ


УКУПНО СА ПДВ-ом 



* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.
* Наручилац задржава право да понуђачу са најповољнијом понудом накнадно достави текст, слике и све остале податке које би требало одштампати на материјалу који наручује, односно да измени текст, слике и остале податке, а посебно да са најповољнијим понуђачем утврди друге количине услуга које су предмет набавке, а поштујући јединичне цене услуга и укупно уговорену цену.




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 добара. УПИСАТИ

Рок испоруке :	___________________дана од дана потписивања уговора, а најкасније до 16.9.2022.године. УПИСАТИ

Место испоруке:                       Fco наричилац – Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.

Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Наручилац задржава право да изврши сукцесивне поруџбине добара која су предмет набавке, као и да није обавезан да поручи целокупне количине предмета набавке из спецификације, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.


                                       Датум	                                                           	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

