Редни број набавке: Р 122/2019

Прилог 3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Специјални картони
Декоративни картон „ Fedrigoni Tintoretto Gesso“ или одговарајући, партија 1
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ПИБ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: име и презиме,
телефон, имејл адреса:
ПОЗ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1.

Декоративни картон „ Fedrigoni Tintoretto Gesso“
или одговарајући
(у свему према техничкој спецификацији)

Произвођач

Ј. M.

Количина

табак

2.000

Јединична цена у динарима
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

УКУПНО у динарима са/без ПДВ-а:
Рок за испоруку:
(мaксимум 20 календарских дана)
Рок плаћања:
(минимум 15, a максимум 45 дана)
Место испоруке:
Рок важности понуде:
(минимум 60 дана)
Званични сајт произвођача понуђеног добра:
(ово поље није обавезно за понуђаче који
доставе произвођачку документацију)

До _____ календарских дана од дана пријема писаног позива представника Купца
(укуључујући и имејл).
______ дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној
испоруци верификованој документом „пријем“.
Завод за израду новчаница и кованог новца-Топчидер, Пионирска бр. 2, уз
претходну најаву на мејл адресу zahtevi.zin@nbs.rs.
______ дана од дана отварања понуде

НАПОМЕНА:
-

-

-

Саставни део обрасца понуде је техничка спецификација, за Партију 1.
Испорука је једнократна.
У цену су укључени сви трошкови који настану у реализацији предметне набавке.
Уколико две или више понуда имају једнаку најнижу понуђену цену без пореза на додату вредност, биће изабран понуђач који је
понудио најкраћи рок испоруке.
Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, биће изабран понуђач који је понудио најдужи рок плаћања.
Продавац је обавезан да испоруку добара временски најави на електронску пошту zahtevi.zin@nbs.rs, са следећим подацима: дан и време
испоруке, податке о понуђачу.
Уколико се приликом уобичајене употребе добара утврди да иста имају недостатке тако да се због тих недостатака не могу употребити
Продавац се обавезује да та добра замени другим исправним добрима по писаној рекламацији у року од 20 календарских дана од дана
писане рекламације.
Уколико Продавац уопште не изврши своје обавезе, односно не изврши их у предвиђеном року, обавезан је да за сваки дан закашњења
плати Kупцу износ од 0,2% укупне цене без ПДВ-а, с тим да укупан износ наплаћен по овом основу не може прећи 10% укупне цене без
ПДВ-а.
Уколико Продавац не изврши испоруку, обавезан је да плати Kупцу од 10% укупне цене без ПДВ-а.
Право Kупца на наплату напред наведеног не утиче на право Kупца да захтева накнаду штете.
Потраживања из Наруџбенице не могу се уступити другим правним лицима или физичким лицима, нити се на њима може успостављати
заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Продавац одговара Купцу у случају неовлашћеног уступања, односно давања у залогу свог потраживања из наруџбенице.
Купац има право на накнаду штете због непоштовања напред наведене одредбе.
Контакт особe: Дарко Васић, имејл: darko.vasic@nbs.rs телефон: 011/3531-404 и Александар Стаменковић, имејл:
aleksandar.stamenkovic@nbs.rs, телефон: 011/3531-554.
Продавац се обавезује да приликом фактурисања испоручених добара, на рачуну наведе број поступка набавке Р 122/2019, Партија 1.
Датум
______________________

М. П.

Понуђач
______________________

