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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра 11
Дана: 05.03.2014. године

Ниш

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за набавку дресова и тренерица за потребе спортских екипа

Поступак се спроводи у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама

НИШ,  март 2014. године
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

(1) Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Правни факултет Универзитета у Нишу

Седиште  наручиоца: Трг краља Александра 11 Ниш

Матични број наручиоца: 07174691

ПИБ наручиоца: 101532192

Врста наручиоца: установа (категорија  просвета-високо образовање)

Интернет страница наручиоца: www.prafak.ni.ac.rs (линк јавне набавке)

Е-маил адреса: javnenabavke@prafak.ni.ac.rs

Особа за контакт: Игор Ђорић, тел. 018/500-213, 063/634-125

(2) Врста поступка набавке: Предметна набавка спроводи се без примене Закона
о јавним набавкама, по члану 39. став 2. Закона.

(3) Предмет  набавке: Предмет набавке је набавка спортских дресова и тренерица за
спортске екипе којие се такмиче на правнијади.

(4) Начин и рок за подношење понуда: Понуда се доставља на обрасцима датим
у прилогу, у затвореној коверти, на адресу наручиоца: Правни факултет у Нишу, Трг
краља Александра 11 са назнаком на лицу коверте: "Понуда за дресове и тренерице“- не
отварати, препоручено поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини
коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 10.03.2014. године до 11,00 часова.

Дан и сат отварања понуда: 10.03.2014. године са почетком у 11,10  часова.
Отварању понуда могу да присуствују и представници понуђача који су поднели

понуду. Отварање ће бити на првом спрату, у Сали за седнице.

(5) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, донеће се у року од 3 дана од дана јавног

отварања понуда.
За избор најповољнијег понуђача предмета набавке биће изабрана она понуда

која има најмању понуђену цену.

www.prafak.ni.ac.rs
mailto:javnenabavke@prafak.ni
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ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача:

Адреса седишта:

Особа за контакт:

Е-маил адреса:

Телефон/Мобилни телефон:

Факс:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број (ПИБ)
Број рачуна и банка где је отворен

Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1) ТРЕНЕРИЦА ОД ТРИАЦЕТАТА КОМПЛЕТ

- горњи део у две боје са рајфешлусом и џеповима, доминантна ројал плава боја,
- доњи део у две боје, доминантна ројал плава боја са џеповима,
- штампа лого Факултета напред а назад назив Факултета

2) ДРЕС ОД ЖЕРСЕЈА, КОМПЛЕТ

- горњи део у две боје, доминантна ројал плава боја и бела боја
- доњи део у две боје- доминантна ројал плава боја и бела боја,
-  штампа лого напред а назад назив Факултета, и напред и назад бројеви.

Наручилац ће понуђачу, чија је понуда од стране комисије оцењена као
најповољнија доставити неопходне податке за штампу са списком бројева који се
штампају.

Уколико наручилац посумња да понуђени дресови и тренерице не одговарају
захтеваним техничким карактеристикама, може од понуђача да захтева да достави
узорке понуђених добара, како би се оценила усаглашеност са техничким
спецификацијама.
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Р.бр О П И С  ДОБАРА Јед.
мере Количина

Цена по
јединици без

ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

(4*5)

1. ТРЕНЕРИЦА-комплет
(према захтваним техничким спецификацијама) ком 72

2. ДРЕС -комплет
(према захтеваним техничким спецификацијама ком 72

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

Рок испоруке ______ дана од дана пријема наруџбенице
Услови плаћања:
Остале напомене:

           Датум

______.______. 2014. год.               М.П.

     Понуђач

    ___________________________
    (потпис овлашћеног лица)


