Дел.број: 03-22/2019/2
Нови Сад, 01.04.2019. године
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ
Најам и поставка привремених електроинсталација и опреме за потребе цца. 65 излагача у
оквиру Кампуса Универзитета у Новом Саду у оквиру пројекта Фестивал науке 2019 који се одржава
18.05.2019. и 19.05.2019. године.
Од извођача радова се очекује поставка адекватних електроинсталација за напајања
излагачких штандова, односно привремено прикључење на најближу напојну тачку у оквиру
Кампуса.
Распоред штандова и просторни концепт Фестивала постављен је у оквиру 5000 квадратних
метара (100м х 50м) са најближим адекватним прикључком у оквиру 100 метара од места одржавања
Фестивала. Унутар зграде Ректората је потребан развод у дужини од 3 х 30 метара.
Сваки излагачки штанд је потребно да има једно прикључно место за макс 2kw једновремене
потрошње. Неопходно је да извођач радова прибави сву потребну пратећу документацију за
поставку привремених инсталација и достави је организатору Фестивала пре почетка Фестивала.
Од извођача радова се очекује да:
- обезбеди адекватно дежурство за време реализације фестивала – присутан минимум један
адекватан радник који је на располагању организатору Фестивала за цело време трајања Фестивала –
мора да буде повезан базном станицом тј. моторолом са организаторима;
- на основу скице сачини план за пружање услуге израде нисконапонског расплета (привременим
електричним инсталацијама) за манифестацију Фестивал науке у Новом Саду;
- напајање изведе из ТС
- развод енергетике и ситан развод по локацијама уз довољан број прикључних места за потребе
изложбених штандова (радионица) достављеним по скици;
- постављање инсталације изведе у складу са законом о привременим ел. инсталацијама у:
- Холу Ректората
-Трг Доситеја Обрадовића/Зорана Ђинђића 1
- обезбеди довољан број гумених каблова и ПВЦ ормана и довољан број прикључних места за
потребу напајања изложбених штандова од 10:00 до 19:00 часова (оба дана);
- опрему монтира најкасније до 17.05.2019. до 12 часова, исту демонтира 19.05.2019. до 21часова;
- за време трајања Фестивала обезбеди дежурне електричаре;
-за време трајања Фестивала обезбеди 8 токи вокија са базном станицом;

Скица Кампуса
Неопходно је да извршилац услуга гарантује наручиоцу да ће услугу израда нисконапонског
расплета извршити квалитетно, професионално и у складу са правилима и захтевима наручиоца.
Извођач радова је дужан да усклади поставку и расклапање опреме у свом домену са осталим
извођачима радова, и да постављену опрему безбедно уклони најкасније један дан од дана завршетка
фестивала.
Наручилац ће извођачу радова најкасније 7 дана пре почетка манифестације доставити тачан
тлоцрт и шему поставки неопходних за реализацију манифестације.
Понуда садржи ставке опреме како је дато у захтеву, све ставке морају бити таксативно
наведене и не могу да садрже скривене трошкове.
Наручилац плаћа само трошкове најма опреме са техничаром, док сви остали трошкови , као
што су превоз, чување и сл. падају на терет Понуђача.
Понуде 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 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
Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће.У случају да се број
поставки смањи у односу на горе назначени број Извођач радова је дужан да умањи коначну
фактуру.
Остали елементи битни за исправност понуде:
- Рок 09.04.2019. године.
- Време до 12.30 часова.
- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ;
Др Зорана Ђинђића бр. 1
21000 Нови Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ)
Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.r
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области
3. Рок испоруке – по захтеву купца најкасније 17.05.2019. до 19 часова све пробано и тестирано.
5. Услови плаћања – минимум 7 дана по пријему фактуре, а након обављеног посла.

6. Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања понуда.
С поштовањем,
Универзитет у Новом Саду

