ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА
НАБАВКУ УГЉА И ДРВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ШКОЛЕ

Број понуде
__________________од ________________________године (понуђач
уписује свој заводни број и датум израде понуда)
Рок важења понуде је______ дана (рок не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда)
*Напомена: Уколико понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр.“око“, „оквирно“, „од-до“...) понуда
ће се сматрати неприхватљивом.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (референтном)
Назив
понуђача
Адреса и седиште
Регистарски број
Матични број
Пословни рачун и банка
ПИБ
Овлашћено лице за потписивање
уговора
Особа за контакт
Телефон/факс
Електронска пошта
Понуду подноси (заокружити
а) самостално
начин на који се подноси понуда)
б) са подизвођачем или групом подизвођача
ц) као заједничку понуду групе понуђача
ЦЕНА МРКОГ УГЉА ПО ТОНИ:
1. Понуђена цена мрког угља, по тони, са превозом, без урачунатог ПДВ-а:
______________________________________________дин.
2. Припадајући порез на додату вредност:
______________________________________________дин.
3. Понуђена цена по тони, са урачунатим ПДВ-ом:
______________________________________________дин.

ЦЕНА ТВРДОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ПО М3:
1. Понуђена цена по м3, са превозом и резањем, без урачунатог ПДВ-а:
______________________________________________дин.

2. Припадајући порез на додату вредност:
______________________________________________дин.
3. Понуђена цена по м3, са урачунатим ПДВ-ом:
______________________________________________дин.
ПОНУЂЕНА ЦЕНА, УКУПНО
УРАЧУНАТОГ ПДВ

ЗА ОБА ДОБРА, ПО СВИМ СТАВКАМА, БЕЗ

__________________________________________________________________________ ДИНАРА.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА, УКУПНО
УРАЧУНАТИМ ПДВ

ЗА ОБА ДОБРА, ПО СВИМ СТАВКАМА, СА

__________________________________________________________________________ ДИНАРА.

Понуђене цене су фиксне.
Рок испоруке добара-огрева – сукцесивно, по диспозицији одређеној од стране понуђача.
Начин плаћања:Плаћање се врши динарски по испостављеном предрачуну за сваку договорену и
извршену испоруку.
Место испоруке: франко купац
Трошкови транспорта:УРАЧУНАТИ У ЦЕНУ

Дана _________________

ПОНУЂАЧ:
____________________________

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА
-набавка добараНАБАВКА УГЉА И ДРВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ШКОЛЕ
Н 06/2021.

МРКИ УГАЉ:
Набавка и довоз мрког угља:
-коцка гранулације 30-65 мм,
-доња топлотна вредност од најмање 18200 КЈ/kg,
-укупна влажност од 15-30%,
-сумпора до 2%,

ТВРДО ОГРЕВНО ДРВO:
-Набавка, превоз и резање тврдог огревног дрвета
-Багрем, храст цер или буква

НАПОМЕНА:Уз овај образац се мора приложити
декларација, атест или други одговарајући документ за мрки
угаљ.

