
 
Дел.број: 03-21/2019/2 

Нови Сад , 01.04.2019. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молимо Вас да нам доставите понуду за следеће ставке: 

Најам и поставка ЛЦД/ПЛАЗМИ од  40 инча са сталком за потребе Наручиоца /излагача/ у оквиру 

Кампуса Универзитета у Новом саду у оквиру пројекта Медјународни Фестивал науке и образовања 

2019  који се одржава 18. и 19. маја 2019. године. 

Од понуђача се очекује поставка адекватних ЛЦД/ПЛАЗМА од 40 инчи са сталком за потребе 

излагачких штандова са одговарајућим прикључком за струју и каблом за повезивање. 

Од наручиоца/излагача/ се очекује да обезбеди присуство стручног лица при прикључењу и 

монтирању опреме као и да лице буде присутно током трајања манифестације у случају потребе. 

Распоред штандова и просторни концепт Фестивала ће бити накнадно достављен понуђачу. 

Оквирна количина је до 15 комада , с тим да у случају да потребе буду веће/мање понуђач мора бити 

у могућности да обезбеди потребне количине што ће се документацијом и коначним записником о 

примопредаји дефинисати. 

Понуђач је у обавези да да цену за 1 (једну) ЛЦД/ПЛАЗМУ од  40 инча са сталком на основу 

оквирних количина укупно за  оба дана. Наручилац ће најкасније до 10.05.2019. године 

доставити Извршиоцу услуге наруџбеницу са тачним бројем ЛЦД/ПЛАЗМИ. 

Понуђач је дужан да усклади поставку и расклањање опреме у свом домену са осталим понуђачима и 

да договорену  опрему постави до  17.05.2019. године и да је безбедно уклони 19.05.2019. године 

после 19 часова. 

Понуду конципирати како је дато у захтеву, с тим да ће се у обзир узимати укупна понуда коју 

нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену.  

Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и 

оверена, сматраће се неисправном.  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

Цене предметних услуга у понуди морају бити исказане у динарима без и са порезом на 

додату вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не 

исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који 

је оптерећују. Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће. 

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  

1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно  

2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области обуке и образовања 

3. Рок извршења услуге – по захтеву купца, најкасније до 17.05.2019. године до 19 часова све 

пробано и тестирано 

4. Услови плаћања – минимум 7 дана по пријему фактуре,а након обављене испоруке 

5. Рок важења понуде –  30 (тридесет) дана, од дана отварања  

6. Наручилац и изабрани понуђач ће потписати уговор; 

Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок 09.04.2019. године. 

- Време до 12,00 часова. 

- Место: Универзитет у Новом Саду – Ректорат, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (2. спрат, 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ), или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs  

-   

 

 

С поштовањем, 

Универзитет у Новом Саду 
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