На основу члана 39. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, дана 16.04.2018.године,објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наруциоха: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
2. Адреса наруциоха: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
3. Интернет страниха наруциоха: http://www.mfkg.rs/
4. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности није
обликована по партијама
5. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 02/2018 је набавка добара
–Репрезентације
6. Шифра из опчтег рецника:
Шифра из општег речника: 15000000
7. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

8. Нацин преузимања конкурсне документахије односно интернет адреса на којој је
конкурсна документахија доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно
преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
на интернет страници наручиоца http://www.mfkg.rs/, као и у просторијама Факултета
инжењерских наука Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр. 6 сваког радног дана од 10 до 14
часова –канцеларија Д -9.
9. Нацин подночења понуда и рок за подночење понуда: Рок за подношење понуда
је 9 календарских дана, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до
23.04.2018. године до 09.30 цасова.
10. Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти,
са назнаком на омотници - Понуда за јавну набавку добара бр. 02/2018–
Репрезентахија - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу
и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим
у динарима.
11. Нацин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
комисијски, 23.04.2018. године у 11.30 цасова у просторијама наручиоца.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка
отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато
на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
12. Рок за доночење одлуке о додели уговора: Одлуку о додели уговора биће донета
у року од 3 радна дана од јавног отварања понуда.
13. Лиха задужена за контакт: Драгана Лукић, е-mail: dragana.zivkovic@fink.rs, тел.
034/335-990 лок.719 и Марко Лукић, е-mail: marko.lukic@fink.rs, 034/335-990 лок. 650

