
     
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Трг краља Александра 11, 
Набавка: Н 19/2016 

 
 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 
 

 

СЕРВИС РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 

Р.б. О П И С Јед. мере 
Цена  без 
ПДВ-а 

 Цена  са 
ПДВ-ом 

1. Замена напајања - десктоп рачунар радни сат   

2. 
Замена кондензатора на матичној плочи - 
десктоп рачунар 

радни сат   

3. 
Чишћење кулера процесора и напајања - 
десктоп рачунар 

радни сат   

4. Поправка предњег панела - десктоп рачунар радни сат   
5. Чишћење компресором - лаптоп рачунар радни сат   

6. 
Поправка механизма за отварање дисплеја - 
лаптоп рачунар 

радни сат   

7. 
Поправка конектора за напајање - лаптоп 
рачунар 

радни сат   

8. Поправка склопа за напајање - лаптоп рачунар радни сат   

9. 
Замена кабла и конектора на склопу за 
напајање - лаптоп рачунар 

радни сат   

10. Поправка тастатуре - лаптоп рачунар радни сат   

11. 
Поправка оштећеног кућишта - лаптоп 
рачунар 

радни сат   

12. Поправка напајачког склопа - монитор радни сат   
13. Чишћење штампача радни сат   
14. Замена ваљка штампача радни сат   
15. Инсталација мрежних каблова радни сат   
16. Инсталација мрежних уређаја радни сат   
17. Монтажа конектора и утичница за мрежу радни сат   
18. Монтажа мрежних ормана радни сат   
19. Замена батерије - лаптоп рачунар радни сат   

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ставке 1-19)   



 
Услови плаћања:  
Контакт особа понуђача 
и телефон:  

Рок одазива за 
извршење услуге: _____ дана од дана издавања наруџбенице (не дуже од три дана) 

  
 Напомена: Приликом фактурисања наручилац плаћа цену резервног дела и цену услуге.  
                      Понуђач  нема право да увећава цену резервног дела и дужан  је да приликом  
                    фактурисања доставља копију рачуна као доказ о плаћеном резервном делу. 
                    Уговор са најповољнијим понуђачем закључује се на период од 12 месеци. 
 
 
 У вези предмета извршења набавке можете контактирати Игора Ђорића, телефон 
018/500-213 или мејл igor@prafak.ni.ac.rs. 
 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наводи број 
поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца Н 19/2016. 
 
 

           Датум 
 

______.______. 2016. год. 

                  
         

              М.П. 

     Понуђач 
     

    ___________________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 

 


