Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Краља Петра I 38
Број: 404- 47
Дана: 12.5.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде
Подаци о предмету набавке:
Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним
набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), набавка добара
Набавка одеће - мајице
Поштовани,
Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за набавку добара Набавка
одеће - мајице
Молимо Вас да нам до 19.5.2017.године до 10 часова доставите Вашу понуду за
набавку добара Набавка одеће - мајице
Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.
Уз понуду сте дужни да доставите:
1. решење да сте регистровани код надлежног органа, односно уписани у
одговарајући регистар;
Контакт особа:Младен Перић, телeфон:065/8836783
У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију
Понуду доставити на адресу: „Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра I
бр.38, 15318 Мали Зворник Понуда за јавну набавку добара Набавка одеће мајице број 404-47/2 - НЕ ОТВАРАТИ-„
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА
Понуда бр: _____________
Понуда бр._________ од _____________ за набавку – за набавку добара
Набавка одеће - мајице
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
________________________________________________________________________
Особа за контакт:
________________________________________________________________________
Телефон:
________________________________________________________________________
Телефаx:
________________________________________________________________________
Е – маил:
________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________________________________________________________
Матични број:
________________________________________________________________________
ПИБ:
________________________________________________________________________

Датум:

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – за набавку добара Набавка одеће - мајице број
404-47

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Р.Б.
1.

2.

НАЗИВ

Количина

1
Мајице за манифестацију „Регата“ – Са
грбом општине Мали Зворник и грбом
ОСР на предњој страни и натписаом
„Дринска регата 2017. Мали Зворник“ на
задњој страни сваке мајице.
Мајице за манифестацију „Скобаљијада и
гурманијада“ - Са грбом општине Мали
Зворник на предњој страни и грбом ОСР
и натписом „Скобаљијада 2017.“ и сликом
скобаља на задњој страни сваке мајице.
УКУПНО

2

Јединичн
а цена без
ПДВ-а
3

Јединичн
а цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

1.000
ком.
250 ком.

У цену урачунати све трошкове
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши у року од ___________дана од дана испостављања рачуна а по
испорученим добрима ( не дужем од 45 дана од дана испостављања рачуна а по
испорученим добрима)
Добављач се обавезује да мајице испоручи franco општина Мали Зворник до 10h
дана 1.6.2017. године

Датум:

Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

