ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда у поступку набавке на које се закон не
примењује (члан 27. став 1, тачка 1. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“
број 91/2019.)

НАБАВКА бр. 14/2022 –Угоститељске услуге

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ: 25.06.2022.

У Ћуприји, дана
20.06.2022.

ДИРЕКТОР МУЗЕЈА
Новак Новаковић

Музеј „ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО“ ЋУПРИЈА 35230 Јована Курсуле 2, Матични број:
06936792 ПИБ: 101370873, тел. 8871 270, е-пошта : javnenabavke@muzejcuprija.rs

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Позивамо понуђаче да доставе понуду у поступку набавке угоститељских услуга са
хотелијерством.
У прилог захтева вам достављамо: образац понуде и образац спецификација услуга са структуром
цене.

Назив наручиоца
Адреса наручиоца
Врста тражених услуга
Начин достављања понуда

Критеријум за избор најповољније понуде
Особа за контакт
Остали услови и напомене

Музеј „ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО“
ЋУПРИЈА
Јована Курсуле 2
У свему према спецификацији, Образац 2
По пријему захтева, понуду за предметну
набавку
доставити
најкасније
до
27.6.2022.године до 15 часова
на мејл:
javnenabavke@muzejcuprija.rs
или
лично
Музеју „ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО“
ЋУПРИЈА35230 Јована Курсуле 2 са назнаком
„понуда за набавку угоститењских услуга са
хотелијерством“ за Музеј „ХОРЕУМ МАРГИ
– РАВНО“ ЋУПРИЈА, НЕ ОТВАРАТИ
Најнижа понуђена цена
Миодраг Шевић, 069 607 065
Саставни део позива су следећи прилози.
Образац понуде, образац спецификације
услуге са структуром цене
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Образац 1

Понуда понуђача _____________________ бр. __________од ____________
Угоститељских услуга са хотелијерством.

за набавку

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка угоститељских услуга са хотелијерством
Збир јединачних цена угоститељских услуга
ресторана без ПДВ-а износи: (позиција 1)
Збир јединачних цена угоститељских услуга
ресторана са ПДВ-ом износи: (позиција 1)
Збир јединачних цена услуга преноћишта без
ПДВ-а износи: (позиција 2)
Збир јединачних цена услуга преноћишта са
ПДВ-ом износи: (позиција 2)

............................. динара
............................. динара
............................. динара
............................. динара
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Укупна вредност угоститељских услуга са
хотелијерством без ПДВ-а износи: (позиција
1+2)
............................. динара
Укупна вредност угоститељских услуга са
хотелијерством са ПДВ-ом износи: (позиција ............................. динара
1+2)
Начин и рок плаћања:
Плаћање по уговору извршити на текући рачун
пружаоца услуге у року од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна. По извршењу
услуге потребно је доставити извештај, као
прилог уз оздат рачун, како би се платило по
истом.
Рок извршења услуге:
Сукцесивно, по потреби наручиоца, до
31.01.2023.

Укупна вредност наручиоцу служи само као упоредива цена за избор најповољније понуде.

Датум:

______________

М.П.

Потпис понуђача

_____________________

