Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 6/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МАТЕРИЈАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и назив
банке:

На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 931 од 20. јула 2021. године за
достављање понуде за набавку Материјала за угоститељство за годишње потребе Факултета
уметности у Нишу, доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Врста робе

Јединица
мере
Газирани сок 2 л. (Кока-кола/пепси)
комад
Негазирани сок 2 л. (наранџа, бресква, јабука...)
комад
Минерална вода газирана 1,5 л.
комад
Негазирана вода 0,5 л.
комад
Виски 0,75 л. са кутијом (Балантајн или
комад
одговарајући)
Кафа 200 гр. (гранд голд или гранд арома)
комад
Кристал шећер (бели) 1кг
комад
Чај (нана, камилица, воћни) - филтер врећице, 20/1
кутија
Алкохолно сирће 1 л.
комад
Салвете, 100/1
комад
Пластична чаша (0,2 л.), 100 комада
комад
Пластична чаша (0,5 дл), 100 комада
комад
Пластична чаша (0,5 л.), 100 комада
комад

Цена по јединици
без ПДВ-а

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
дана од дана пријема позива за
испоруку (не дуже од 3 дана)
Франко објекат Факултет уметности у Нишу,
кнегиње Љубице 10
дана од дана пријема исправног рачуна
по извршеној испоруци

Рок испоруке:
Место испоруке:
Рок плаћања:

Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за набавку Материјала за угоститељство, биће донета применом
критеријума „најнижа укупна понуђена јединична цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту укупну понуђену
јединичну цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и тада
две или више понуда буде идентично, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок
плаћања. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као
крајњем критеријуму за избор понуде.
Напомена:
Понуђена добра морају да буду испоручена према наведеном опису и траженим
карактеристикама.
Цена за понуђена добра мора да буде фиксна за сво време трајања уговора.
Понуда се доставља на обрасцу понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране
овлашћеног лица.

