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Број: 03- 804 

Датум: 27.01.2015. године  

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2.  
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”  бр.124/2012) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-702 од 26.01.2015. године. 
 
 
oбјављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
Понуде морају да се припреме и поднесу у складу са конкурсном документацијом и 
позивом за подношењем понуда.  
 
Назив наручиоца: Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, улица  
 
Ареса наручиоца:  улица Светозара Марковића број 69.  
 
Интернет страница наручиоца:  www.medf.kg.ac.rs    

Врста наручиоца: Просвета. 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

Врста предмета: Набавка добра – Електрична енергија.  

Предмет јавне набавке: Електрична енергија бр. набавке ЈНМВ. 01-2015 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 (електрична енергија) 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Ова јавна 

набавка није обликована по партијама. 

Напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 

или приовредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Ова јавна набавка није 

резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.  

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу 

уговора је најнижа понуђена цена под једнаким условима за све понуђаче.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања фактуре. 

http://www.medf.kg.ac.rs/
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Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду на адресу Наручиоца.  

Начин преузимања конкурсне документације и интернет страница где је 

конкурсна документација доступна: Заинтересована лица могу преузети конкурсну 

документацију са интернет станице наручиоца www.medf.kg.ac.rs и са интернет 

странице Портала јавних набавки. 

Рок за подношење понуде и начин подношења понуда: Рок за достављање понуда 

је 05.02.2014. године. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 

наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10:00 часова, без обзира на 

начин на које су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: Понуда 

за набавку „Електричне енергије“ ЈНМВ бр. 01-2015 - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу:  

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 

69. 34000 Крагујевац, или лично преко Писарнице. Понуда се подноси у затвореној 

коверти овереној печатом подносиоца понуде, уписати назив, број телефона и адресу 

понуђача.  

Место, време и начин отварања понуда:  Отварање понуда је јавно. Понуде ће се 

отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 12:00 часова дана 

05.02.2014. године. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића број 

69, у канцеларији број 6.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни се да пре 

отварања понуда Комисији за јавни набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку 

отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда.  

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета у 

року од 10 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Додатне информације у вези овог позива се могу добити сваког 

радног дана на број телефона 034/306-800 лок 227, 069/877-67-03, у времену од 9:00 

часова до 14:00 часова. Контакт особа је Владимир Вукадиновић, e- mail: 

vukadinovicv444@gmail.com  
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