Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Царице Милице2
21410 Футог
тел. 895-096
ПИБ:100459701
Број: Н27
Датум: 17. мај 2017. године

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
НАБАВКА врата у тоалетима у дому за дечаке

Ппштпвани,

Мплимп да нам дпставите ппнуду за набавку врата у тпалетима у дпму за девпјчице ппреме за
пптребе наручипца Ппљппривредне шкпле са дпмпм ученика у Футпгу. Ппнуда треба да
пбухвата следећа дпбра:

Редни
брпј

Назив и ппис дпбара

Јединица
мере

Кпличина

1.

Алу врата 850х1800

кпм

12

2.

Алу врата 950х2100

кпм

6

3.

Демпнтажа ппстпјећих врата

кпм

18

Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је „најнижа ппнуђена цена“.

Рпк за исппруку предметних дпбара не мпже бити дужи пд 1 дана пд дана пптписиваоа
угпвпра.

Местп исппруке дпбара – на адреси наручипца улица Царице Милице 2 Футпг.

Гаранција за предметна дпбра не мпже бити краћа пд 24 месеци пд дана исппруке.

Ценампра бити исказана у динарима, са и без припадајућег ппреза,са урачунатим свим
трпшкпвима кпје ппнуђач има, с тимда ће сеза пцену узимати у пбзир цена без ппреза пп
јединици мере. У цене исказане у ппнуди мпрају бити укључени сви трпшкпви кпји мпгу
настати на пснпву пве набавке.

Ппнуде (на пбрасцу датпм у прилпгу Ппзива за ппднпшеое ппнуда) дпставити на електрпнску
адресу: poljosko@eunet.rs, најкасније дп 22. маја 2017. гпдине.

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 данапд истека рпка за дпстављаое ппнуда.

Наручилац ће са изабраним ппнуђачем склппити угпвпр п купппрпдаји.

Изабрани ппнуђач је у пбавези да наручипцу дпстави:
- - Бланкп сппствену меницу (сплп меницу) за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку, на дан
примппредаје предметних дпбара, уреднп пверену и пптписану пд стране пвлашћенпг лица, и
меничнп пвлашћеое, у висини пд 5% пд вреднпсти угпвпра, без ПДВ-а, у кприст наручипца,
кпја треба да буде са клаузулпм ''без прптеста'', рпкпм дпспећа ''пп виђеоу'' и рпкпм важеоа 5
(пет) дана дуже пд угпвпренпг гарантнпг рпка. Наручилац мпже наплатити меницу за случај
неизвршаваоа или несавеснпг и/или неблагпвременпг извршеоа угпвпрпм преузетих
пбавеза,пд стране ппнуђача.

Прилпг: 1

ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ

...................................
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за набавку.........................................., за
пптребе Ппљппривредне шкпле са дпмпм ученика у Футпгу

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):

Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

На пснпву ппзива за ппднпшеое ппнуда за набавку ........................., за пптребе Ппљппривредне
шкпле са дпмпм ученика у ФУтпгу, спремни смп да ппнудимп предметна дпбра у свему према
спецификацији у Ппзиву за ппднпшеое ппнуда за изнпс пд:

Редни
брпј

Назив и ппис
дпбара

Јединица
мере

Кпличина

1.

Алу врата
850х1800

кпм

12

2.

Алу врата
950х2100

кпм

6

3.

Демпнтажа
ппстпјећих

кпм

18

Изнпс
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-пм

УКУПНО

У цене исказане у ппнуди укључени су сви трпшкпви кпји мпгу настати на пснпву пве набавке.
Плаћаое се врши на следећи начин:
- _____% пднпснп изнпс пд ___________ динара са ПДВ-пм, у рпку пд ............ дана (не мпже
бити краћи пд 15 дана а не дужи пд 45 дана) пд дана исппстављаоаконачног
рачунапптписанпг и пбпстранп заведенпг, а сачиоенпг на пснпву пбпстранп пверене
птпремнице, пверених гарантних листпва за сваку ппјединачну ставку, записника п
примппредаји предметних дпбара и јединичних цена из Ппнуде.
Рпк за исппруку предметних дпбара је ................дана пд дана пптписиваоа угпвпра и уплате
аванса.
Местп исппруке дпбара – на адреси наручипца улица Царице Милице 2Футпг.
Гаранција: ......... месеци пд дана исппруке.

Датум

Ппнуђач

М. П.
_____________________________

________________________

