На основу члана 55.став 1. тачка 2), 57. и 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Универзитет у Нишу, Електронски факултет
у Нишу објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ : Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, ул. Александра
Медведева бр. 14, интернет страница www.elfak.ni.ac.rs
Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 007/19 су добра-медицинска и
лабораторијска опрема за годишње потребе Електронског факултета у Нишу.
Предметна јавна набавка мале вредности обликована је у 2 партијe
ПАРТИЈА 1- ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 2 – МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ознака из општег речника набавке :
38000000

Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)

38300000

Мерни инструменти

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација као и евентуалнe учињене измене и/или допуне
као и додатна појашњења конкурсне документације се могу преузети са Портала јавних набавки и
интернет странице Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs, односно биће достављена
електронском поштом по пријему захтева понуђача за достављање исте. Заинтересованим лицима која
упуте захтев за достављање конкурсне документације на факс: 018/588-399 или e-mail:
radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs , иста ће бити достављена електронском поштом.
Начин подношења понуде и рок: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној коверти овереној печатом на
адресу наручиоца: Универзитет у Нишу,
Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш са обавезном назнаком на лицу коверте:
"Понуда за јавну набавку добара бр.007/19, - медицинска и лабораторијска опрема за годишње потребе
Електронског факултета у Нишу, партија за јоју се понуда подноси, не отварати, препоручено поштом
или лично преко писарнице Наручиоца ( канцеларија 11). На полеђини коверте навести назив,
адресу и број телефона понуђача. Понуде се достављају до 08.07.2019. године до 09:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.07.2019.
године у 09:30 часова , на Електронском факултету у Нишу у ул. Александра Медведева бр.14
(канцеларија 104).
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда дужни су да поднесу
овлашћења и исто је пожељно предати Комисији непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора , односно о обустави поступка предметне јавне
набавке, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Лице за контакт:
Радица Станковић, e-mail: radica.stankovic@elfak.ni.ac.rs

