РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1220/1
Датум: 19.05.2014.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВЕЛИКЕ ВРEДНОСТИ РАДОВА: Инвестиционо одржавање санитарних
чворова на првом и другом спрату зграде Економског факултета бр. 7/2014
Економски факултет у Крагујевцу
Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
Интернет страница наручиоца:
ekfak.kg.ac.rs
Е-mail адреса наручиоца:
еkfak@кg.ac.rs, v.ignjatovic@kg.ac.rs
Установа високог образовања - Просвета
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка велике вредности – Отворени поступак
Радови
Врста предмета:
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:

Инвестиционо одржавање санитарних чворова на
Кратак опис предмета набавке: првом и другом спрату зграде Економског факултета
Ознака предмета набавке:

45300000 – Водоинсталатерски и санитарни радови

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
Конкурсна документација може се преузети на Поралу јавних набавки Управе за јавне
набавке и на интернет страници Наручиоца www.ekfak.kg.ac.rs. У случају да потенцијални
понуђач жели да преузме конкурсну документацију лично, иста се може преузети у
просторијама наручиоца у Крагујевцу, ул.Ђуре Пуцара Старог 3, канцеларија
рачуноводства бр. Е-3/1, сваким радним даном у времену од 9,00 – 15,00 часова све до
истека рока за достављање понуда.
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне
документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује
на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и
да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се
једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и
овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Крагујевцу, ул. Ђуре
Пуцара Старог 3, са назнаком Не отварати - „Понуда за учествовање у отвореном
поступку ЈНВВ 07/2014 радови на инвестиционом одржавању санитарних чворова
на I и II спрату Економског факултета у Крагујевцу“,најкасније до дана 19.06.2014.
године до 12.00 часова.
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда, може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање
понуда тј. дана 19.06.2014. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у
Крагујевцу, ул.Ђуре Пуцара Старог 3, канцеларија/соба бр. Д-04
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а право
учешћа на отварању понуда имају само овлашћени представници понуђача, што ће
доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу непосредно
пре поступка отварања понуда. Факсови или фотокопије се неће уважити.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време,
евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим
понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему
понуде''.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по
окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је
иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана од 9,00 до 15,00 часова. Особа за контакт је Владимир Игњатовић,
телефон:034/303-500, лок 143, Е-mail: v.ignjatovic@kg.ac.rs

