
                        
                                                                                                                       

 

                                                                                                                        

 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), Машински факултет Универзитета у Нишу 

објављује,   

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

                  
Наручилац: Машински факултет Универзитета у Нишу, улица Александра Медведева бр. 14, 

интернет страница www.masfak.ni.ac.rs 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке: Набавка добара 

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара за репрезентацију бр. 4-2  

Назив и ознака из општег речника набавке: Храна, пиће, дуван и сродни производи - 15000000 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне документације, тј интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација као и све касније евентуалне измене и 

допуне могу се преузети са Портала јавних набавки и интернет странице Машинског факултета  

www.masfak.ni.ac.rs  

Свим заинтересованим лицима која упуте захтев за достављање конкурсне документације, на факс 

018/588-244 или е-mail: liky@masfak.ni.ac.rs, иста ће бити достављена електронском поштом. 

Начин подношења понуда и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти на којој понуђач 

уписује назив, адресу, број телефона и контакт особу подносиоца понуде, број и назив јавне 

набавке, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“.  

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета најкасније до 28. фебруара 

2014. године до 10 часова, без обзира на начин на који је послата. Понуђачи подносе понуде 

препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 

Александра Медведева 14, 18000 Ниш. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 10:00 

часова последњег дана рока за достављање понуда наведеног у позиву и конкурсној 

документацији. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

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

рока за достављање понуда у 10:30 часова на Машинском факултету у Нишу, Александра 

Медведева 14  (канцеларија 502).  

Услови за учешће у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка 

јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку 

отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора (о обустави поступка), биће 

донета у року од 10 дана од дана  отварања понуда. 

Лице за контакт: Љиљана Живковић, сарадник на пословима јавних набавки и писарнице, 

телефон 018/500-717. 
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