
Наосновучлана55.став 1.тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 1)Закона о јавнимнабавкама 

(„Службенигласник РС“ бр. 124/2012, 68/15), Универзитет у Нишу, Електронскифакултет у 

Нишуобјављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

НАРУЧИЛАЦ :Универзитет у Нишу, Електронскифакултет у Нишу, ул. 

АлександраМедведевабр. 14, интернетстраницаwww.elfak.ni.ac.rs 

Врстапоступкајавненабавке :Оворенипоступак 

Предметјавненабавке: Електричнаенергија 

Описпредметајавненабавке:Предметјавненабавкебр.001/16 судобра - 

електричнеенергијезапотребеЕлектронскогфакултета у Нишу. 

Назив и ознакаизопштегречниканабавке: 09310000-електрична енергија 

Критеријумзадоделууговора: Најнижепонуђенацена. 

Начинпреузимањаконкурснедокументације, 

односноинтернетадресагдејеконкурснадокументацијадоступна:Конкурснадокументацијакао и 

евентуалнeучињенеизмене и/илидопунекао и 

додатнапојашњењаконкурснедокументацијесемогупреузетисаПорталајавнихнабавкии 

интернетстраницеЕлектронскогфакултетаwww.elfak.ni.ac.rs, 

односнобићедостављенаелектронскомпоштомпопријемузахтевапонуђачазадостављањеисте.Заинтере

сованимлицимакојаупутезахтевзадостављањеконкурснедокументацијенафакс: 018/588-399 или e-

mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , истаћебитидостављенаелектронскомпоштом. 

Начин подношења понуде и рок:.Понуде се подносе до07.03.2016. године до 09:00 часова, 

препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: Универзитет у Нишу, Електронски 

факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте 

обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт телефон. 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 07.03.2016. 

године до 09:00 часова. 

Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У рокузаподношењепонудепонуђачможедаизмени, допуниилиопозовесвојупонуду, 

наначинкојијеодређен у конкурснојдокументацији 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 

07.03.2016.године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева 

бр.14(канцеларија 104). Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, 

а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача 

 

http://www.ni.rs/jn.html
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Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда:Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача 

дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку 

отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број 

личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, 

представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку 

(потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 

Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 20 дана од 

дана отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 

(три) дана од дана њеног доношења. 

.Лицезаконтакт: РадицаСтанковић, службеникзајавненабавке 018/529-612. 


