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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

  

НАБАВКА УСЛУГА ПОСТАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВЕБ-САЈТА (WEBSITE)  

У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА 

за потребе реализације 

Еразмус + пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у високом образовању 

 „Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава: развој курикулума на универзитетима држава 

Западног Балкана-SETOF“ 

(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education, 

„Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western 

Balkan – SETOF“) 
 

Набавка број: Н.2.70.1.-2019-SETOF-W 

 

На основу члана 7 став 1 тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и члана 42. Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду (број 61212-2368/1 од 

09.05.2016. године и број 61212-2368/2 од 29.09.2016. године), те одредбе члана 3.2.5.1. Смерница за употребу 

одобрених средстава, за средства која су додељена у 2018. години у оквиру Позива EAC/A05/2017 (енгл.: 

Guidelines for the use of the Grant, for grants awarded in 2017 under Call EAC/A05/2017) позивамо вас да 

у поступку Набавке услуга – Услугe поставке и одржавања website у корист трећег лица, доставите понуду 

према следећим условима, обрасцима понуде, техничке спецификације и модела уговора о набавци. 
 

Рок за достављање Понуде 12.07.2019. до 13:00 часова 

Обавезни елементи Понуде Према обрасцу Понуде, Техничкој спецификацији и Моделу 

Уговора о набавци 

Начин достављања Понуда  Електронском поштом на: 

sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs  

Cc: slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Извештај и Одлука о избору најповољнијег понуђача У року од 7 дана од дана отварања понуда  

Начин и рок плаћања По испостављеној фактури, у року од петнаест (15) дана  

од дана пријема фактуре 

Особа за контакт Синиша Половина, sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs 

  
Попуњене, потписане и оверене:  

- образац Података о понуђачу (Прилог 1 у конкурсној документацији),  

- образац Понуде са техничком спецификацијом (Прилог 2 у конкурсној документацији) и  

- Модел Уговора (Прилог 3 у конкурсној документацији),  

доставити у наведеном року, на адресе електронске поште:  

sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs   Cc: slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs   

са обавезном напоменом: 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ: Н.2.70.1.-2019-SETOF-W - WEBSITE“ 

 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 12.07.2019. 

године у 14:00 часова, на адреси: Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, Београд у присуству 

чланова Комисије за предметну набавку. 
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