
 
Дел. број: 02-40/2022/3 
Датум: 06.09.2022. године 
 
На основу члана 27. Став 1 Тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), Правилника 
о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује   и 
члана 52. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 8. март 2018. године, 
5. април 2018. године – исправка, 13. фебруар 2019. године, 29.септембар 2020. године)Универзитет у 
Новом Саду, Др Зорана Ђинђића брoj 1, Службеник за јавне набавке упућује понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Текуће поправке и 
одржавање прозора на ЦЗУНС; 

Ред. бр. јавне набавке мале вредности наруџбеницом је: 02-40/2022 
 

Сврха ове јавне набавке је набавка Текуће поправке и одржавање прозора на ЦЗУНС. 
 
Спецификација се односи на укупно 55 позицију које се налазе у приземљу, 1 спрату, 2 спрату, 3 
спрату. 

Понуђач је дужан да достави понуду за следеће: 
-замена електричног механизма за прозор укупно : 1.Спрат: 10 тастера, 2. Спрат: 10 тастера, 
3.Спрат: 10 тастера . Укупно 30 тастера 
-штеловање прозорских јединица по комада  за свих 55 комада 
-дотезање подмазивање замена резервних делова и поправка напајања и даљинског управљања. 
1.Спрат: 14 мотора за прозоре, 2. Спрат: 16 мотора, 3.Спрат: 17 мотора. 
 

 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. Понуду доставити на свом 
меморандуму са свим ставкама наведеним у захтеву у редоследу како је тражено у захтеву. 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 са и без пореза на додату 
вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћене: услуге постављања, израде и репарације 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.  
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 12.09.2022. године  Време до 10.00 часова 
- Место   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ 

(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
   Др Зорана Ђинђића бр. 1 
          21000 Нови Сад 

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. Услови плаћања – 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке; 
4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда 
5. Наручилац и Понуђач ће након избора по основу критеријума потписати уговор; 
 
С поштовањем,   

Универзитет у Новом Саду 


