


Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:1
САНДУЦИ, ПОЛУКОВЧЕЗИ, КОВЧЕЗИ И КРСТОВИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 SANDUK S1 kom

2 SANDUK S2 kom

3 SANDUK S3 kom

4 SANDUK S4 kom

5 SANDUK S6 kom

6 POLUKOVČEG PK kom

7 KOVČEG 1 kom

8 KOVČEG 2 kom

9 KOVČEG H1 kom

10 KOVČEG H2 kom

11 DŽAMBO KOVČEG kom

12 LIMENI ULOŽAK ZA OBIČAN
SANDUK

kom

13 LIMENI ULOŽAK ZA KOVČEG kom

14 PIRAMIDA kom

15 KRST OBIČAN kom

16 KRST SVETOSAVAC kom

17 KRST HRAST (OBIČAN) kom

18 KRST HRAST (SVETOSAVAC) kom

Укупна цена у динарима без ПДВ-а ком
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом



Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема
позива представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских дана,
максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Период за рекламацију 15 дана од дана испоруке
Наручилац ће набавку Партија 1- САНДУЦИ, ПОЛУКОВЧЕЗИ, КОВЧЕЗИ И КРСТОВИ
вршити до износа од 1.700.000,00 динара без ПДВ, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који
даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Напомена: Приликом испоруке сандуци морају бити без оштећења, морају бити глатки на додир
и морају имати висок сјај.
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:2
Погребна опрема

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 ГАРНИТУРА МИНИ-брокат ком
2 ГАРНИТУРА МИНИ-сатен ком
3 ГАРНИТУРА МИНИ-тафт (свила) ком
4 ГАРНИТУРА ЛУКС-брокат ком
5 ГАРНИТУРА ЛУКС-сатен ком
6 ГАРНИТУРА ЛУКС- тафт (свила) ком
7 ПЕШКИР (100Х50) ком
8 МАРАМИЦЕ ком
9 ПЕШКИР ЗА КРСТ (свила) ком
10 ШАЛОВИ ЦРНИ чипкани ком
11 МАРАМЕ ЦРНЕ ком
12 МАЈИЦЕ мушке (црне) са крагном ком
13 МАЈИЦЕ мушке (црне) -обичне ком
14 МАЈИЦЕ женске (црне) са крагном ком
15 МАЈИЦЕ женске (црне) -обичне ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве Ковачевића
бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 2- Погребне опреме вршити до износа од 211.450,00 динара без ПДВ,
а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:3
СВЕЋЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 СВЕЋЕ жуте kg
2 СВЕЋЕ БЕЛЕ kg

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 3- Свећа вршити до износа од 100.000,00 динара без ПДВ, а према
јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године

Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:4
КУЋИЦЕ ЗА СВЕЋЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 Кућица за свеће К6 ком
2 Кућица за свеће К7 ком
3 Кућица за свеће К8 ком
4 Кућица за свеће К10 ком
5 Клупа равна ком
6 Клупа заобљена ком
7 Уложак за кућице ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема
позива представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 4- кућица за свеће вршити до износа од 250.000,00 динара без
ПДВ, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року
испоруке. Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:5
Венца, суза,корпе, икебана, букети и бродићи

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 Суза велика ком
2 Суза средња ком
3 Суза мала ком
4 Венац круг мањи ком
5 Венац круг већи ком
6 Корпа елипса мала ком
7 Корпа елипса средња ком
8 Корпа елипса велика ком
9 Корпа елипса мах ком
10 Корпа огругла мини ком
11 Корпа округла мала ком
12 Корпа округла средња ком
13 Корпа округла велика ком
14 Корпа округла maxi ком
15 Корпа округла maxi s ком
16 Букет мали ком
17 Букет средњи ком
18 Букет велики ком
19 Икебана мала ком
20 Бродић од 0,5м ком
21 Бродић од 0,8м ком
22 Бродић од 1м ком
23 Бродић од 1,5м ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве Ковачевића
бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 5- венца, суза,корпе, икебана, букети и бродићи вршити до износа од
120.000,00 динара без ПДВ, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године



Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:6
Лампиони

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без
ПДВ-а

1 Лампиони мини ваљак ком
2 Лампиони мини срце ком
3 Лампиони крушкица ком
4 Лампиони мини пирамида ком
5 Лампиони мали крст ком
6 Лампиони капела ком
7 Лампиони средње срце ком
8 Лампиони средњи ваљак ком
9 Лампиони купа ком
10 Лампиони крст ком
11 Лампиони великa пирамида ком
12 Лампиони велико срце ком
13 Лампиони велики ваљак ком
14 Лампиони мојца ком
15 Ел.лампиони 60 дана ком
16 Ел.лампиони 120 дана ком
17 Алуминијумска слова у златној боји ком
18 Алуминијумска слова у сребрној боји ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве Ковачевића бб
Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема исправног
рачуна испостављеног по извршеној испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 6- Лампиониа вршити до износа од 70.000,00 динара без ПДВ, а према
јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:7
ФЛОР

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 ФЛОР (плочице) ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 7- флорова вршити до износа од 10.000,00 динара без ПДВ, а према
јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:8
БРИКЕТИ, ТАМЈАН и КАДИОНИЦЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 БРИКЕТ ком
2 ТАМЈАН ком
3 КАДИОНИЦЕ ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 8- брикета, тамјана и кадионица вршити до износа од 25.000,00
динара без ПДВ, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:9
ВРЕЋЕ ЗА ЛЕШЕВЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 Вреће за лешеве (90x210) ком

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 9- вреће за лешеве вршити до износа од 30.000,00 динара без ПДВ,
а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:10
ПЛАТНА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 БЕЛО ПЛАТНО м
2 ПЛИШАНИ МАТЕРИЈАЛ-micro м

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 10- платна вршити до износа од 30.000,00 динара без ПДВ, а према
јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:11
ПЛАСТИЧНЕ ВАЗЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 Vaza mala - PVC kom
2 Vaza velika-PVC kom

3 Vaza za cveće mala kom

4 Vaza za cveće srednja kom

5 Vaza cvećarska mala kom

6 Vaza cvećarska velika kom

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 11- пластичних ваза вршити до износа од 70.000,00 динара без ПДВ,
а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________



Број:
Датум:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију:12
КРСТ И СТАТ, РАЈСКА СВЕЋА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
КОНТАКТ ОСОБА:
име и презиме, телефон, имејл адреса

Ред.број НАЗИВ ДОБРА Јед.мера Јед.цена у дин. без ПДВ-а
1 Стат и крст kom
2 Рајска свећа 1 kom
3 Рајска свећа 2 kom
4 Рајска свећа 3 kom
5 Рајска свећа 4 kom

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
ПДВ

Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Рок испоруке добара _________календарских дана од дана пријема позива
представника наручиоца

Место испоруке Објекат на Новом гробљу у Бору ул. Саве
Ковачевића бб

Рок плаћања (минимум 30 календарских
дана, максимално 45 календарских дана)

_________календарских дана од дана пријема
исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци

Динамика испоруке Сукцесивно по налогу Наручиоца
Наручилац ће набавку Партија 12- крст и стат, рајска свећа вршити до износа од 95.000,00 динара
без ПДВ, а према јединичним ценама из обрасца понуде, који даје Понуђач.
Понуђач се обавезује да све ставке које даје у понуди мора и да испоручи у датом року испоруке.
Уколико не испоштује рокове уговор ће бити раскинут.
Напомена: Уговор се закључује до 31.12.2022.године
Испоручилац добра се обавезује да особи за контакт: Драгана Јосић тел.060/2727868; 030/433520
најави долазак у наведене објекте Новог гробља у Бору: дан и време испоруке добара, податке о
понуђачу, име и презиме особе која која ће извршити испоруку.( радно време РЈ „Ново гробље“ у Бору
је од 7.00 -15.00 часова сваког радног дана)

Датум (М.П.) Понуђач
_________________ ____________________


