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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈН бр. Д-86/4/2019-СН - Софтвер специјалне намене са 
подршком 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а у РСД 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у РСД 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима  

 

 

Рок и начин плаћања у складу са условом наручиоца и 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 

У року од 45 дана од дана 

пријема рачуна за плаћање 

по испоруци 45 дана  
Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана) 

______ дана од дана отварања 
понуда 

Рок испоруке (услов: не дуже од 30 дана од 
потписивања уговора) 

Испорука у року од _____ дана 

од дана закључења уговора 

 

 
Место испоруке 

 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, 
Народног фронта 12 
 
 
 

 
Начин испоруке 

Лиценце доступне у року од 
30 дана по потписаном 
уговору  

 Гарантни рок (услов: не краће од 12 месеци) 
Гарантни период од _______ 
месеца/и од дана примопредаје 
добара 

 
 

                    Датум     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
М
. 

П. 

 

 Напомене :  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО  
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ  УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Предмет набавке је: Софтвер специјалне намене са подршком, следећих каректеристика: 

Годишња лиценца „TeamViewer Corporate, Subscription S312 Main Subscription 

Annual“ + подршка .......... ..............................................................................1 ком. 

 

 

Посебни захтеви наручиоца: 

 

Рок испоруке је не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. 

Гарантни рок је 12 месеци од испоруке добара. 

 

 

 

 


