
 

Дел. број: 02-50/2022/3 
Нови Сад, 02.12.2022. године 
 
На основу члана 27. Став 2 Тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019) и 
Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не 
примењује   Службеник за јавне набавке упућује понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Сврха ове јавне набавке је набавка добара – Услуге израде Паркинг картица за потребе 
паркирања на 2 паркинга у кампусу Универзитета у Новом Саду. 

Предмет јавне набавке наруџбеницом је набавка Паркинг картица за потребе приступа паркингу 
у кампусу Универзитета у Новом Саду.  

ПАРКИНГ RFID КАРТИЦЕ 
Материјал ПВЦ 
Димензије 85мм х 54мм х 1мм 
Фреквенција читања и 
писања 13.56 MHz 

Величина меморије Минимално 6 kB 
Остало: Паркинг RFID картице морају бити у одговарајућем формату (ISO 15936 B тип), са одштампаном 

сликом и текстом (коришћењем целокупног колор спектра) и кодиране према апликацији за контролу приступа на 
затвореним паркиралиштима Универзитета у Новом Саду (паркинг код Технолошког/Пољопривредног факултета 
и паркинг код Филозофског/ ПМФ факултета). 

Комада: мах 450 комада 
 Понуду конципирати како је дато у захтеву, доставити је на свом меморандуму са свим ставкама 
наведеним у захтеву и у редоследу како је тражено у захтеву. Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. У 
обзир ће се узимати укупна понуда коју нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену. 
Уколико понуда није исправно попуњена и оверена, сматраће се неисправном.  

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

 Цене предметних добара у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза 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. 
 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 09.12.2022. године 
- Време до 11:00 часова 
- Адреса на коју се достављају понуде – Универзитет у Новом Саду (Ректорат), 2. Спрат, канцеларија II-15, 

Др Зорана Ђинђића бр. 1, Нови Сад или на мејл адресу: javnenabavkeuns@uns.ac.rs  
 
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 

mailto:javnenabavkeuns@uns.ac.rs

