
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Број:612-100-1-1/2022 

Датум: 18.01.2022. године 

 Н     И     Ш 

 

  

 

Позив за достављање понуда 

 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да у поступку набавке друштвених и других посебних услуга – 

угоститељске услуге, обликоване у 5 партија, за годишње  потребе Машинског факултета 

у Нишу, доставите своју понуду на следећи начин: 

 

Рок за достављање понуде 

 

25. јануар 2022. До 10 часова 

Начин достављања понуде На мејл: ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs  

 

Обавезни елементи понуде 

 

Према обрасцу понуде који достављамо у прилогу 

Попунити и модел уговора у прилогу 

Критеријум за избор понуде 

 

Цена 

Особа за контакт 

 

Љиљана Живковић, телефон 018/500-717, 

ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs 

  

1. Предмет набавке 

Предмет набавке друштвених и других посебних услуга број 100-1 су услуге – набавка 

услуга ресторана, за годишње потребе Машинског факултета, према захтевима из 

спецификација. 

Ознака из општег речника набавке – 55310000 - услуживање у ресторанима. 

  Извршење услуга ће се одвијати по ценама за оквирне меније из обрасца структуре 

цене, док ће се услуге које буду коришћене, а нису наведене у обрасцу понуде, фактурисати 

по стандардном ценовнику Извршиоца на дан извршења услуге. 

 Врста, опис и карактеристике предмета јавне набавке виде се из спецификација које су 

саставни део документације. 

Набављене услуге морају у целини да одговарају траженим захтевима. 

 

2. Партије 

Предметна набавка је обликована у 5 партија и то: 

Партија 1: Интернационална кухиња 

Партија 2: Домаћа кухиња 

Партија 3: Кувана јела 

Партија 4: Печења и меса са роштиља 

Партија 5: Специјалитети италијанске кухиње 

 

mailto:ljiljana.zivkovic@masfak.ni.ac.rs


3. Извршење услуге 

Предметне услуге извршаваће се сукцесивно у току периода на који је закључен 

уговор, а према појединачним потребама Факултета.   

 Пре извршења сваке појединачне услуге овлашћено лице наручиоца је дужно да најави 

коришћења услуге и  изврши резервацију за потребан број гостију.  

 

4. Период вршења услуге 

 Реализација предметне услуге одвијаће се до окончања поступка набавке услуге 

ресторана за 2022. годину, а најдуже  до 12 месеци. 

 Реализација наведене набавке одвијаће се максимално до износа процењене вредности 

из плана набавки на које се закон не примењује, односно до износа из Финансијског плана 

Факултета предвиђених за ове намене. 

 Место извршења услуге биће адреса угоститељског објекта Понуђача са којим је 

закључен Уговор о јавној набавци. 

                                                                                                                            

 Попуњен, потписан образац понуде доставити скениран на наведени мејл, са 

назнаком партије за коју се доставља понуда. 

   Понуда треба да испуњава следеће услове:  

- Време пружања услуге одређује наручилац у сваком конкретном захтеву, коју 

благовремено доставља пружаоцу услуга.   

- Рок важења понуде:  најмање 30 (тридесет) дана рачунајући од дана достављања 

понуде.   

- Начин плаћања: по издатој фактури везаној за сваки појединачни захтев наручиоца у 

року до 45 (четрдесетпет) календарских дана од данa пријема исправне фактуре са пратећом 

документацијом.  

- Цена из понуде:  Укупну  цену у обрасцу понуде исказати  посебно без  урачунатог  

ПДВ-а,  посебно исказати ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом. 

Спецификација тражених услуга је саставни део овог позива. 

Понуда треба да садржи попуњен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан Образац 

структуре цене, за сваку од партија за коју се доставља понуда.  

Образац структуре цене саставни је део овог позива. 

 Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће доставити понуђачу који је 

доставио своју понуду до истека рока за доставу понуда, путем електронске поште или лично. 

  

   

 

 

                                                                                                                     

 Комисија за набавку 


