УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 360/1
Датум: 14.02.2014. год.
Крагујевац

На основу чл. 39 и чл. 60 ст. 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС",
бр.124/12), Економски факултет у Крагујевцу упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА И
РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ
Редни број јавне набавке: 2/2014
1. Назив и адреса наручиоца
- Економски факултет, Крагујевац, ул. Ђуре Пуцара Старог 3
- ПИБ 101578837, Матични број 07151322
2. Интернет страница наручиоца: www.ekfak.kg.ac.rs (линк јавне набавке)
3. Врста наручиоца: Установа високог образовања
4. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
5. Врста предмета: Услуге
6. Предме јавне набаке: Предмет јавне набавке су услуге одржавања фотокопирних
уређаја и рециклажа тонера за штампаче
Ознака из општег речника набавки је 50313200 и 30125110
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, у
просторијама Економског факултета у Крагујевцу, улица Ђуре Пуцара Старог 3,
Крагујевац, сваког радног дана у периоду од 09:00 - 14:00 часова и са интернет странице
наручиоца www.ekfak.kg.ac.rs (линк јавне набавке).
8. Начин подношења понуда, рок за подношење понуда, место, време и начин
отварања понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној
коверти овереној печатом на адресу наручиоца: Економски факултет у Крагујевцу, Ђуре
Пуцара Старог бр. 3 са обавезном назнаком на лицу коверте: "Понуда за јавну набавку
услуге одржавања фотокопирних уређаја и рециклажа тонера за штампаче – НЕ
ОТВАРАТИ“, препоручено поштом или лично у канцеларији рачуноводства Наручиоца
бр Е 3/1. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Понуде се подносе до 24.02.2014.године до 11.00 часова, Економском факултету у
Крагујевцу, Ул. Ђуре Пуцара Старог 3, а отварање понуда извршиће се истог дана у 11,15
часова, у деканату Факултета, сала Д-04.
Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца
у року одређеном у позиву за подношење понуда.

10. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку
отварања понуда, предају пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
11. Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 7 дана од
дана отварања понуда.
12. Особа за контакт је Владимир Игњатовић, тел. 034/303-509.

