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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 ''Табле за обележавање'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

  

Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији: 

 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима и трошковима. У исказаним 

ценама садржана је накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, као и 

превозни трошкови до места испоруке. 

Продавац се обавезује да Купцу испоручи робу која у свему одговара техничким 

спецификацијама из његове Понуде. 

 
 

Табле 1. - Технички опис: 

 димензије табле: 1,50 m x 1,00 m  

 ПВЦ залепљен на поцинковани метални лим   

 отпорно на атмосферске прилике 

 садржај табли: разне врсте лого, текст на латинском, енглеском и српском – са 40% 

површине,  фотографије – са 60% површине 

 наличје може бити у основној боји обзиром да се табле причвршћују на дрвено постоље 

 дизајн: понуђач дизајнира изглед и припрему за штампу уз претходни договор и 

одобрење  Наручиоца 

  Наручилац обезбеђује текстуални део и фотографије. 
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1. Табле 1,5m x 1,00m ком 3 

    

2. Табле 1,45m x 1,20m ком 7 

    

УКУПНО:   



Табле 2. - Технички опис: 

 димензије табле: 1,45 m x 1,20 m са лучно закривљеним угловима– СКИЦА У 

ПРИЛОГУ 

 ПВЦ залепљен на постојећу металну подлогу (Наручилац обезбеђује подлогу) 

 отпорно на атмосферске прилике 

 садржај табли: разне врсте лого, текст на латинском, енглеском и српском – са 40% 

површине, фотографије – са 60% површине 

 наличје може бити у основној боји обзиром да се табле причвршћују на дрвено постоље 

 дизајн: понуђач дизајнира изглед и припрему за штампу уз претходни договор и 

одобрење  Наручиоца.    

 Наручилац обезбеђује текстуални део и фотографије. 

 

 

Рок плаћања: у року од 3 дана од дана испоруке добара. 

Гарантни рок:   минимално 24 мес. 

 

Место испоруке добара: ШУ ''Козара'',  Машински парк, Каналска бб, Бачки Моноштор 

 

Рок испоруке: до 21.12.2021.год. 

 

Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена.  
 
Резервни критеријум:  
- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће одабрана 

понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, путем жреба.       

 

У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди Продавцу 

накнадни рок. У том случају обавештава Продавца писменим путем о продужењу рока, 

најкасније наредног дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге. 

 

  

 Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 14.12.2021. 

год. до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може доставити 

поштом  или лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са назнаком – Понуда за 

набавку  '' Табле за обележавање'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''. 

 

 

                             

        

Сам.реф.за комерц.послове   

Слободанка Јелачић, дипл.ек.      
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