
 

Дел.број: 03-6/2020/2 

Датум: 04.02.2020.године. 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани молим Вас да нам доставите понуду за следеће: 

Техичка спецификација се састоји из једне ставке - 

Ремонт,поправка и делови за моторе и механику врата и прозора унутар објекат ЦЗУНС; 

Понуду дати за поправку  редуктора за прозоре. Поправка подразумева израду редуктора, његову пробу 

и стављање у функцију целог мотора тј механизма прозора. 

Понуду дати по комаду  с тим да се понуда односи на 6 комада. 

Понуда мора да буде на меморандуму фирме са свим елементима спецификације. 

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

 

Цене предметних услуга морају бити исказане 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. 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  

 

3 Достављање понуда: 

- 10.02.2020. године до 12 часова без обзира на начин доставе 

- 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 

 

Обавезни подаци: на понуди (образац понуђача) навести цену са и без пдв-а, начин плаћања, рок и место 

испоруке, технички опис у складу са тачком 2 позива и евентуално друге елементе. 

 

4 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,  Зорана Ђинђића 1, Нови Сад. 

 

5 Критеријум за избор најповољније понуде, најнижа понуђена цена. Не благовремена понуда као 

и  понуда понуђача која не садржи комплетну спецификацију са тех. описом, или описом који 

не одговара траженом у позиву  неће се разматрати. 

 

6 Наруџбеница се издаје у року од 20 дана од дана доношења Одлуке о издавању наруџбенице  

 

7 Службеник за јавне набавке у Универзитету у Новом Саду је Јован Јоковић тел.: (021) 485-2010  

е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs факс (021) 450-418. 

 


