__________________________________________________________________________________
(нази понуђача, адреса, ПИБ и матични број)

__________________________________________________________________________________
(број текућег рачуна и банка код које је отворен и име и презиме законског заступника )

ПОНУДУ
број ___ од ___.12.2016.године
За потребе наручиоца-општине Босилеград у циљу реализације плана трошења средстава од новчаних
казни на територији општине Босилеград, нудимо испоруку опреме за потребе наручиоца под следећим условима и
за следеће цене:

ОПИС ОПРЕМЕ
Фотокопир апарат Canon iR2318L, А3, „или
одговарајући“
Монитор за рачунар са минималним техничким
карактеристикама: позадинско осветљење: ЛЕД,
величина 19,5”.
Десктоп рачунар са минималним техничким
карактеристикама:
такт процесора мин.2GHz, РАМ мин.4GB DDR3,
HDD мин. 240GB, Графика: HD, оптика: DVD-RW,
звучна картица: интегрисана, кућиште, тастатура,
миш без ОС.

Јединица
мере

Количина

комад

1

комад

1

комад

1

Јединична
цена, динара
без пдв-а

Укупна цена, динара
без пдв-а

ПДВ, динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом, динара
Рок испоруке износи ___________ дана од дана добијања наруџбенице од стране наручиоца.
Гарантни рок за испоручену опрему: сходно произвођачким гаранцијама. Исте се достављају приликом
испоруке.
Плаћање ће се извршити авансно најкасније до 30.12.2016.године.
Испорука је на терет понуђача у Босилеграду у згради општине Босилеград.
У ____________________, дана ___.___.2016.године.
Овлашћено лице
м.п. ____________________________

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА:
Наручилац тражи испоруку предметне опреме са минималним терхничким карактеристикама како је то
дато у табели. Понуђач може дати понуду са квалитетнијим карактеристикама.
Наручилац напомиње да има у свом буџету обезбеђено укупно 100.000 динара за набавку предметне
опреме па је с тим у вези потребно понудити опрему чија укупна вредност одговара укупно обезбеђеним
средствима.
Понуђач се обавезује да најкасније до петка 30.12.2016.године обезбеди соло сопствену меницу и уз
менично овлашћење достави наручиоцу како би исти извршио авансно плаћање.
Молимо, да уколико сте заинтересовани, поднесете своју понуду на горе датом обрасцу понуде, и да исту
након попуњавања са траженим подацима, печатирања и потписивања од стране овлашћченог лица, пошаљете
скенирау на Е-mail ljzaharijev@gmail.com
Задњи дан пријема понуда без обзира на начин слања је 28.12.2016.године.
Напомињемо да општина Босилеград овим утврђује упоредиве тржишне цене за добра која су предмет
понуде, те да се на исти не примењују одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015). Наручилац није у обавези да посебно извештава понуђаче који су поднели понуде о исходу
утврђивања упоредивих тржишних цена. Наручилац ће изабрати оног понуђача који понуди тражену опрему а
уједно је понудио и најнижу цену.
Особа за контакт: Љубен Захаријев 017/878-531, 063/282-014 или ljzaharijev@gmail.com.

