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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: 
 

Датум:  

 

                Завод за културу војвођанских Русина

                              Футошка бр. 2/III, Нови Сад  

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку добара број БП-1/2022- Канцеларијски материјал, у свему 

према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 
 

Ред. број Опис добара са карактеристикама Јед. мере Количина Јед. цена  

без ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
      

1.  Тонер за фотокопир апарат, ознака 85А ком 5   

2.  Регистратор А4 широки картонски ком 10   

3.  Регистратор А4 уски картонски ком 10   

4.  Папир А4 за све врсте фотокопир апарата рис 5   

5.  
Фолија за документа (дебља) - Фасцикла ПВЦ "У" 

са перфорацијом дебљине мин.100 миц. 
ком 100   

6.  
Блокчић за белешке 75x75 mm, самолепљиви у 

боји (стикери) 
пакет 5   

7.  Хемијска оловка обична плава 0.5mm 1/1 ком 10   

8.  Коректор трака ком 3   

9.  Самолепљива трака двострана  ком 3   

10.  Коверте 100/1 пакет 2   

11.  Коверте А4 ком 20   

12.  Дигитрон ком 1   

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
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Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за испоручена добра, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
 

 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.  
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 


