
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), Наручилац Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са 
условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом. 
 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 
Крагујевцу 
Адреса: Доситејева број 19, 36000 Краљево 
Интернет страница: www.mfkv.kg.ac.rs 
Врста наручиоца: високошколска установа 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности 
Број јавне набавке: ЈН бр. 1/2019 
Предмет јавне набавке мале вредности добра електрична енергија за потребе Факултета 
за машинство и грађевинарство у Краљеву  
Назив и ознака из општег речника набавке:  
09310000 - електрична енергија 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у поглављу II – Подаци о предмету јавне набавке и 
поглављу III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, која су 
саставни део конкурсне  документације. 

 
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
 

4. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.  и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ИСПУНИ 
 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  у складу са чланом 75. Закона о 
јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији 
у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. 
            
У складу са чл. 77. став 4. Закона понуђач испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке из чл. 75. став 1. тачке 1. 2. и 4. Закона доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у конкурсној документацији.), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава ове услове за 
учешће у поступку јавне набавке. Испуњавање обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5 
понуђач доказује достављањем неоверене фотокопије Лиценце за трговину електричном 
енергијом  на тржишту електричне енергије коју је издала Агенција за енергетику РС и 
потврде  исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен 
прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду 
неоверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.     
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Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављњем неоверене фотокопије Потврде 
(уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту 
електричне енергије,.  
 
 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца 
www.mfkv.kg..ac.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs 
 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК  
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара; лично или путем поште.  
 
Коверат са понудом мора имати ознаку ,,Понуда за јавну набавку добара –  електрична 
енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, ЈН број 
1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте назначити назив понуђача и адресу.  
 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до 
назначеног термина.  
 
Понуде се подносе на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
Доситејева  број 19, 36000 Краљево. 
 
Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки, без обзира на начин 
доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива. 
 
Рок за подношење понуде је четвртак 14. 02. 2019. године до 12:00 часова.  
 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до 
назначеног рока. 
 
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 14. 02. 
2019. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 12:30 часова, у Конференцијској сали Факултета 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева број 19, 36000 Краљево. 
 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача.  
 

http://www.mfkv.kg..ac.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 
отварању понуда. 
 
 
 

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана отварања понуда. 
 
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 

10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на e-mail: 
salinic.s@mfkv.kg.ac.rs , sekretar@mfkv.kg.ac.rs или факс: 036 383-380  
Особe за контакт: проф др Славиша Шалинић, Снежана Радосављевић. 
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