
 
Дел.број: 03-13/2020/2 
Нови Сад , 27.05.2020. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молимо Вас да нам доставите понуду за следећу услугу: 
Редовна замена отирача на уласку у Централну зграду Универзитета у Новом Саду. 

Објекат се налази на локацији Др Зорана Ђинђића бр 1, 21000 Нови Сад. 

UУслуга постављања и одржавања отирача/стаза подразумева: 

• Набавка високо-квалитетних отирача/стаза: 2 комада, димензија приближно 120*200 цм 
(±10%); 

• Редовно чишћење постављених отирача/стаза; 
• Редовно одржавање отирача/стаза, укључујући поправке и замену дотрајалих; 
• Причвршћивање отирача/стаза за под (ако је потребно); 
• Редовну доставу у уговореним терминима; 
• Измену броја отирача/стаза и учесталости промене у складу са потребама наручиоца; 
• Учесталост замене отирача/стаза је на 2 (две) недеље; 
• Приликом сваке испоруке саставља се записник о испорученим/замењеним 

отирачима/стазама; 
 

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. 
 
UЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно; достављају се 

јединичне и укупне цене (посебно за 1 комад, посебно за 2 комада); 
2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области – навести главне карактеристике 

понуђених отирача/стаза; 
3. Рок испоруке – у складу са  договореном динамиком датом у понуди и дефинисану уговором; 
4. Услови плаћања – минимум 14 дана по пријему фактуре, фактура се издаје на месечном нивоу; 
5. Рок важења понуде –  30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда; 
6. Наручилац и изабрани понуђач ће потписати уговор; 
 
UОстали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок 03.06.2020. године. 
- Време до 10 часова. 
- Место: Универзитет у Новом Саду – Ректорат, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (2. спрат, 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ), или на е-маил: 29TUjavnenabavkeuns@uns.ac.rsU29T  
 
 
С поштовањем, 

Универзитет у Новом Саду 
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