Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 11/2020

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НОВА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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 1599 од 11. децембра 2020.
године за достављање понуде за набавку нове рачунарске опреме за потребе Факултета
уметности у Нишу, доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2020. године

НОВА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА – (30230000)
Редни
број

1.

Опис

Екстерни хард диск
2,5 2TB Transcend StoreJet
25A3, External HDD,
5400rpm, Anti-shock,
USB3,0 (TS2TSJ25A3K)
или одговарајући

Јединица
мере

Количинa

комад

2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена са
ПДВ-ом

дана од дана закључења Уговора.

Рок испоруке:

Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице број
10, 18105 Ниш, канцеларија број 1

Место испоруке:

дана од дана пријема рачуна по извршеној

Рок плаћања:
испоруци

Отклањање недостатака мора започети и завршити се у року
од 24 сата од пријема рекламације.
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року од 24
сата од тренутка примљене рекламације, дужан је да изврши
замену добара новим.

Рекламације:

Датум:
.

Понуђач
. 2020. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за набавку нове рачунарске опреме, биће донета применом
критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту понуђену укупну
цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 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.
Понуђена добра морају да буду испоручена према наведеном опису и траженим
карактеристикама.
Добра која су предмет набавке морају бити нова, фабрички произведена.
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.
Уколико збирна цена не проистиче из појединачнe, наручилац ће појединачну цену
узети као тачну.

