Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 19/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УСЛУГА ТРАНСПОРТА РОБЕ ЗА ГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ
ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица за
потписивање уговора:
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 1669 од 16. новембра 2021.
године за достављање понуде за набавку услуге транспорта робе за годишње потребе
Факултета уметности у Нишу, доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године
Редни
ОПИС
Јединица
број
мере
1.
Транспорт робе по Граду Нишу возилом
км
носивости до 1300 кг
2.

Транспорт робе ван Града Ниша возилом
носивости до 1300 кг

км

3.

Ангажовање радника за физичкоманипулативне послове (утовар, истовар,
размештање транспортованог материјала
и опреме, монтирање, демонтирање,
пренос робе и друго)

сат

Цена по јединици мере
без ПДВ-а

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

дана од дана пријема позива (не дуже
Рок одазива на позив за извршење
од 2 дана)
услуге:
Рок плаћања:

дана од дана пријема исправног рачуна
достављеног по извршеној услузи

Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за набавку услуге транспорта робе за годишње потребе
Факултета уметности у Нишу биће донета применом критеријума „најнижа укупна
јединична цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту, а уједно и
најнижу укупну јединичну цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи
рок одазива на позив за извршење услуге. Ако и тада 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:
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.

