
Наручилац:  Установа Спортски центар„Бобана Момчиловић Величковић“у Бору 

Адреса: Зелени булевар бб 
Место: 19210 Бор 
Број: Н-42/2022 
Датум: 03.02.2022. године 

 

Предмет: Позив за подношење понуде 
 
Поштовани, 
 

Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1) 
ЗЈН, набавка Услуга – број: 35 у Плану набавки на које се Закон не примењује, Услуге одржавања 
рачунара и програма, доставите понуду: 
 

Предмет набавке: Услуге одржавања рачунара и програма 

Рок за достављање 
понуде: 

07.02.2022. године у 1100 часова 

Отварање понуда: 07.02.2022. године у 1130часова у просторији Службе набавке 

Начин достављања 

понуде: 

1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на адресу 
Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени 
булевар бб, 19210 Бор с назнаком поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи 
понуде: 

Попуњен и оверен образац понуде  

Особа за контакт и 

давање додатних 

појашњења:  

Ана Јока Спасић, 030/434-730, 060/3831000, 

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на  e-

mail:nabavka.uscbor@gmail.com 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Услуге одржавања рачунара и програма 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФОН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

р.б. НАЗИВ  
Јединична 
цена у дин. 
без ПДВ-а 

 
Јединична 
цена у дин. 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена у 
дин. 

без ПДВ-а 

Укупна 
цена у 
дин. 

са ПДВ-ом 

1. Опис услуге  
Одржавање – књиговодственог програма 
аутора 3М2D 
Одржавање  –  програма за обрачун плате 
аутора 3М2D 
Одржавање и измена рачунарских промена која 
се односи на контролу интегритета програма и 
података за буџетске кориснике и обрачун 
зарада запослених, измена наведених програма 
као и редовно ажурирање података у складу са 
објављеним прописима.  
Рок пружања услуга од дана потписивања 
уговора до 31.12.2022. године 

 

 

  

 

                                                                                                                                               
УКУПНО ЗА УПЛАТУ: 

   

Напомена: Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.  

Рок пружања  услуга:  од дана потписивања уговора до 31.12.2022. године 

Место пружања услуга: Установа Спортски центар„Бобана Момчиловић 
Величковић“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор. 

Рок плаћања:  

Гарантни рок:  

 

 

 

Место: ______                 Понуђач 

Датум _________.2022. године         _________________ 


