
 

Дел. број:03-5/2019/2 

Нови Сад, 25.01.2019. 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 

Сврха ове јавне набавке је набавкe  наруџбеницом су   Услуге : Репрезентација – пиће ( кафа,вода,сок ....) за 

потребе послужења гостију  УНСа и протокола који то захтева. 

 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су, приказани у Tабела 

понуде – спецификација. 

 

Сви производи морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији. 

 

У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови. 

 

Наведене количине су оквирне и структура поручених производа репрезентације може да варира у односу на 

спецификацију само у оквиру укупне уговорене вредности. 

 

Понуда мора да обухвата испоруку свих артикала из Спецификације за коју се понуда подноси.  

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Предметна репрезентација мора бити упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који је прописан 

за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, 

претовару и ускладиштењу. 

 

Предмeтна репрезентација мора бити нова. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће 

овлашћено лице Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача. 

 

Рок за испоруку добара: 

Испоручилац се обавезује да испоручује предметну репрезентацију сукцесивно по издатој наруџбеници, а најдуже 

у року од 2 дана од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

 

Место испоруке добара 

Како Наручилац не поседује централни магацин, Понуђач је дужан да испоручује предметну репрезентацију 

сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке и то у седиште 

наручиоца, Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр.1, Нови Сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр. __________ од ____________ 2019. године за јавну набавку Услуге Репрезентације – Сокови од воћа 

и поврћа, чајно пециво, шећер и сродни производи, чоколада и слаткиши, кафа, чај и сродни производи, редни број 

набавке ЈНМВ 03-5/2019. 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и 

назив банке 
 

Одговорна особа 

(потписник уговора) 
 

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контакт  

 

р.б. Назив производа и произвођач јед.мере количина јед.цена 

јед.цена 

са 

ПДВом 

укупно без 

ПДВа 

1 
Црна кафа  дон кафе 200 гр или 

одговарајућа 
ком 420.00 230.00   18,400.00 

2 Аква вива 1,5 Л. или одговарајућа ком 700.00 42.00   5,460.00 

3 
Кекс наполитанке 180 гр Краш  или 

одговарајуће 
ком 100.00 70.00   2,100.00 

4 
нектар 0,2Л  стаклена флаш. 

боровница или одговарајуће 
ком 400.00 59.00   1,416.00 

5 
нектар 0,2 Л стаклена флаш. бресква  

или одговарајуће 
ком 400.00 53.00   1,272.00 

6 
нектар 0,2 Л стаклена флаш.  јабука  

или одговарајуће 
ком 400.00 53.00   1,272.00 

7 
нектар 0,2 Л стаклена флаш.  Јагода   

или одговарајуће 
ком 400.00 59.00   1,416.00 

8 
Kafa ins.nescafe classic 100g lim. или 

одговарајуће 
ком 20.00 300.00   3,000.00 

9 КОМПЛЕТА 250gr или одговарајуће  ком 60.00 266.00   3,192.00 

10 
БРИК СОК Поморанџа 1 лит нектар 

или одговарајуће 
ком 120.00 99.00   4,950.00 



 

11 
БРИК  СОК  Јабука  1 лит  нектар  

или одговарајуће 
ком 120.00 74.00   3,700.00 

12 
Кока- Кола 2 лит пет или 

одговарајуће 
ком 100.00 105.00   1,050.00 

13 ВОДА Минаква 2  лит пет ком 1,200.00 38.00   5,700.00 

14 ШЕЋЕР 1 КГ Суноко ком 100.00 85.00   425.00 

15 
ВРЕЋЕ ЗА ФИЛТЕР КАФУ 

Миллита 
ком 1,500.00 1.70   170.00 

16 ЧАЈ Хибискус  Мацвал или одг. ком 50.00 47.00   0.00 

17 ЧАЈ  Камилица Мацвал или одг. ком 50.00 47.00   940.00 

18 ЧАЈ  Нана  Мацвал или одг. ком 100.00 45.00   900.00 

19 Чај  Зелени Мацвал или одг. ком 100.00 47.00   940.00 

20 ЧАЈ  Кантарион  Мацвал или одг. ком 20.00 43.00   0.00 

21 ЧАЈ  Коприва  Мацвал или одг. ком 20.00 43.00   0.00 

22 
Пуњени кекс – чајни колутићи1750 

гр свитлине 
ком 100.00 110.00   2,200.00 

23 
Књаз Милош  0,25 Л стаклена 

амбалажа   
ком 900.00 38.00   11,400.00 

24 Аqва вива 0,25 Л стаклена амбалажа  ком 900.00 38.00   11,400.00 

25 Чоколада млечна Milka od 100 gr ком 100.00 100.00   2,000.00 

26 БРИК  СОК  Бресква  1 лит  нектар  ком 120.00 81.00   3,240.00 

27 Nescafé 3IN1 Classic ком 500.00 16.00   800.00 

28 Nescafé 2in1 ком 500.00 13.00   650.00 

29 
Бело Вино  Шардонe 0,75 Л 13. 

ЈУЛИ или одговарајуће 
ком 12    

30 
Црно Вино. Вранац 0,75 Л 13 ЈУЛИ 

или одговарајуће 
ком 12    

31 

Сок  од парадајза  0,75 природни без 

адитива или концентрата Вртлари 

или одговарајући 

kom 18    

  Укупно без ПДВа 
  

 
87,993.00 

  Укупно са ПДВом 
  

 
  

 

Услови плаћања и рок плаћања: __________ дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за 

испоручена добра (минимални рок плаћања је 15 дана, а максимални 40 дана). 

 



 

Рок за испоруку добара ________________ дана од пријема наруџбенице од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (најдуже два дана).  
 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 30 дана). 

 

Место испоруке је Универзитет у Новом Саду, др Зорана Ђинђића бр.1 

Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену. 

Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном. 

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

 

Цене предметног добра  мора  бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.  

Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно.  

Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују. 

 

На основу дате понуде и  избора најповољнијег понуђача, Наручилац ће доставити предлог Уговора на потпис. 

 

Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок: 04.02.2019.године. 

- Време до 12.00 часова. 

- Место  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ;др Зорана Ђинђића 1 

                            21000 Нови Сад(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs 

 

Након истека рока за достављање понуда Службеник за јавне набавке разматраће достављене 

понуде одмах по истеку рока за њихово подношење, тј. последњег дана и часа у просторијама 

Наручиоца: Универзитет у Новом Саду, Ул. Зорана Ђинђића број 1, Нови Сад. 

 

Наруџбеница се издаје у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о издавању наруџбенице. 

 

Службеник за јавне набавке Универзитета у Новом Саду је Јован Јоковић, канцеларија бр. II-15, 

тел.: (021) 485-2010  е-маил: jokovic@uns.ac.rs факс (021) 450-418. 
 

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  

1. Структура цене – са и  без урачунатог пореза на додату вредност и укупно 

2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области 

3. Рок испоруке  – навести 

4. Гарантни рок - навести                              

5. Услови плаћања – мин. 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке 

6. Рок важења понуде –  60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда 

 

С поштовањем, 

Универзитет у Новом Саду 


