
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 19/2022

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

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 2172 од 7. децембра 2022. године за
достављање  понуда за набавку  услуга  штампања за  потребе  Факултета  уметности  у  Нишу,
доставља се следећа

П О Н У Д А
број________________од_________2022. године

Редни
број

Опис Јединица
мере

Количина Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1. Зборник радова ТЕК 12: Беседа

Б5 формат
Књижни блок

 100 гр офсет папир
 Штампа 1/1
 Обим штампе 220 страна

Корице
•   300 гр мат кунздрук
•   Штампа 4/0
•   Мат пластификација

Врста повеза: лепљење 

комад 80

2. Помоћни уџбеник 
English  for  Painters  and  Graphic
Designers:  udžbenik  engleskog  jezika
za  studente  slikarstva  i  grafičkog
dizajna 

Б5 формат
Књижни блок

• 100 гр офсет папир 
• Штампа 1/1 (190 страна)
• Штампа 4/1, 4/4 (30 страна)
• Обим штампе 220 страна

Корице
          •  300 гр мат кунздрук

 Штампа 4/0
 Б5 са клапнама
 Мат пластификација

Припрема за штампу
Прелом текста

Врста повеза: лепљење 

комад 100



3. Аудио компакт диск
Принтабилни ЦД 4,7 Media Range

Предњи омот аудио ЦД-а (брошура)

Формат 12x12 cm

 150 гр мат кунздрук
 Штампа 4/4
 Обим штампе 8 страна

Хефтање 2x

Задњи омот аудио ЦД-а

Формат 15,1x11,75 cm

 150 гр мат кунздрук
 Штампа 4/0

Обим штампе 1 страна

Штампа на аудио ЦД-у

Штампа 4/0

комад 100

4. Помоћни уџбеник 
TUNE UP YOUR ENGLISH
udžbenik engleskog jezika
za studente muzike

Б5 формат
Књижни блок

• 100 гр офсет папир
 Штампа 1/1 (123 странe)
 Штампа 4/1, 4/4 (67 страна)
 Обим штампе 190 страна

Корице
 300 гр мат кунздрук
 Штампа 4/0
 Б5 са клапнама
 Мат пластификација

Врста повеза: лепљење

комад 100

                                            
                                                           УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
 

      ПДВ
                                             
                                                          УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом



Рок испоруке:             дана  од  дана пријема  сваког
појединачног захтева Наручиоца (не дуже од 5
дана)

Место испоруке: Франко објекат Факултет уметности у Нишу,
кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш

Рок плаћања:           дана од дана пријема исправног рачуна
достављеног  по  извршеној  испоруци
штампаног материјала 

Образложење:
Одлука о додели уговора за набавку услуга штампања, биће донета применом критеријума

„најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту, а уједно и најнижу

укупну  понуђену  цену  без  ПДВ-а,  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:
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. 
У случају да укупна цена не проистиче из појединачних, Наручилац ће појединачне цене

узети као тачне.

Достављањем Понуде понуђач је сагласан са горе наведеним условима.

          Датум:               Понуђач

              .               .   2022. године      М.П.                                                             
                       (потпис овлашћеног лица)


