
 

Дел. број: 03-33/2019/2  

Датум:  09.06.2019. године 

 

На основу члана 39 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15) Службеник за јавне набавке упућује понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: : Закуп опреме за 

образовање,културу и спорт за потребе реализације Пројеката Ерасмус спорт – Save. 

 

Закуп спорстке опреме за реализацију  30 утакмица  за мали фудбал, одбојку, фудбал и кошарку. 

 

Понуду се заснива на следећима ставкама: 

 

1. Најам спортског семафора 

2. Најам голова за мали фудбал 

3. Најам одбојкашких лопти 

4. Најам фудбалских лопти 

5. Најам кошаркашких лопти 

6. Најам одбојкашке мреже 

7. Најам корпи за лопте 

 

 

Цене предметних добара у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату 

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

посебно). 
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. Уколико понуда није исправно 

попуњена и оверена, сматраће се неисправном. 

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

Упоређују се цене дате у понуди без ПДВ-а. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 17.06.2019 године 

- Време до 12:00 часова; 

-     Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ, 2. Спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  

Др Зорана Ђинђића бр. 1, 21000 Нови Сад (или на мејл адресу: javnenabavkeuns@uns.ac.rs ) 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 

1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно или нето тј. бруто са 

урачунатим порезима и доприносима; 

2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области; 

3. Услови и рок плаћања – уписује понуђач; 

4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда; 

 

С поштовањем, 

 

Универзитет у Новом Саду 
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