
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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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 
 

П О Н У Д А 
 
 

 Упућујемо вам понуду за набавку добара број БП 25/2022 – Зеленило и цвеће, у свему 

према позиву за достављање понуда. 

 
Ред. 

број 
Опис добара  Јед. мере Количина  

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4 x 5) 8 (4 x 6) 

1.  Жива биљка у саксији ком 4     

2.  
Вештачка биљка мале до 

средње величине са саксијом 
ком 14     

3.  

Вештачка биљка пузавица, 

висећа са саксијом, средње 

величине 
ком 2     

4.  Вештачка биљка бамбус, високи ком 4     

5.  Зелени зид 250х50cm ком 1     

6.  

Различите вештачке биљке са 

жардињером (стиродур 

антрацит) спољна димензија 

120х50х30 

ком 1     

7.  
Вештачка биљка трава /шаш 

(без саксије) 
ком 2     

8.  Камени облуци 5 kg ком 2     

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања 

понуда). 
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Рок за испоруку: ____________ дана (не дужи од 60 дана од дана закључења уговора). 

 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана издавања/пријема исправне фактуре за испоручена 

добра. 
 

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 
 


