
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 68/15)  

 

 

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Милана Мијалковића 14 

35000 Јагодина 

www.pefja.kg.ac.rs 

 

Упућује 

 

 

ПОЗИВ 

за подношење понуда у отовреном поступку јавне набавке Р-2/2016 

 

Врста наручиоца: Установа – индиректни буџетски корисник 

 

Предмет и врста јавне набавке - набавка радова– замена старе фасадне 

столарије новом на делу објекта Факултета педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини. 

 

Природа и обим радова - Демонтажа старе столарије, демонтажа лимених 

подпрозорских клупица са спољне стране, демонтажа постојећих подпрозорских 

клупица са унутрашње стране, хоризонтални и вертикални транспорт у објекту, 

утовар у возило и одвоз на депонију. Набавка и монтажа нове ПВЦ столарије од 

петокоморног профила беле боје, набавка и монтажа ПВЦ солбанка са 

унутрашње стране, набавка и уградња спољног солбанка од поцинкованог лима, 

крпљење унутрашњих и спољњих шпалетни, глетовање и фарбање истих у боју 

као постојећи зидови. Место извођења радова : део објекта Факултета 

педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини, ул. 

Милана Мијалковића 14, Јагодина. 

 

Назив из општег речника набавки: 45420000  – радови на уградњи столаријe. 

 

У скалду са чланом 8. Закона о јавним набавкама спроводи се резервисана 

набавка. 

 

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 
 

 Конкурсна документација је доступна и може се преузети на један од начина: 

- лично/непосредно у просторијама наручиоца, Факултет педагошких наука, 

Милана Мијалковића 14, Јагодина,  сваким радним даном у времену од 09
00

 

– 14
00

 часова све до истека рока за достављање понуда; 

- са интернет странице наручиоца, www.pefja.kg.ac.rs; 

- са сајта Портала за јавне набавка www.ujn.gov.rs; 

- поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте 

захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од 

наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у 
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року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку 

понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин 

преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова 

штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу 

2.000,00 динара на рачун наручиоца 840-1292666-93. Наручилац не сноси 

одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.  

 
 

Заинтресовани понуђач дужан је да понуду поднесе поштом или 

лично/непосредно најкасније до 24.10.2016. године, до 10
00 

часова. Уколико 

је понуда послата поштом (обичном, препорученом пошиљком или брзом 

поштом), битно је да буде примљена код Наручиоца пре истека рока за 

подношење понуда, у противном, сматраће се неблаговременом. 

              

Јавно отварање понуда обавиће се по протеку 30 минута од истека рока за 

подношење понуда, тј. 24.10.2016. године у 10
30

 часова, у просторијама 

Наручиоца. 

 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну 

набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда. 

 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 20 дана 

од дана јавног отварања понуда. 

 

Лица за контакт: Maријана Ђорђевић Нешић, е-mail: marijana@pefja.kg.ac.rs  

 

 

 

 

 

                                                                                                         ДЕКАН 

                                                                                        Проф. др Виолета Јовановић 
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