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 поступку јавне набавке радова мале вредности
Р-1/2019

Врста наручиоца: Установа – индиректни буџетски корисник
Предмет јавне набавке је добро – набавка радова на изради фасаде
предњег дела зграде Факултета – улична страна за потребе Факултета
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини.
У складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама спроводи се
резервисана јавна набавка.
Назив из општег речника набавки:
45443000 - фасадни радови
Предмет јавне набавке ближе је одређен у оквиру спецификације
предмета набавке која чини саставни део конкурсне документације.
Природа и обим радова:
- Обијање делова постојећег АБ олучног канала испод стрехе крова,
утовар и одвоз шута на градску депонију. Обијање трошног
вештачког камена и малтера са зидова и плафона, утовар и одвоз
шута на градску депонију. Демонтажа и поновна монтажа након
завршетка радова на демонтажи, олучних вертикала са уградњом
нових анкера за везу истих и по потреби замена оштећњних носача –
шелни. Чишћење кружним четкама на угаоној бруслици делова
вештачног бетона и обезбеђивање чисте површине за премазивање
подлогом. Обијање, стругање нестабилног слоја фарбе са фасаде у
висини приземља, чишћење и припрема подлоге. Израда оплате и
бетонирање делова венца који недостаје, ситнозрним санационим
бетоном. Малтерисање - санација оштећених површина фасаде.
Рабицирање површина и припрема за израду завршног акрилног
слоја, рабицирање
истакнутих површина стубова и каскада,
припрема за израду завршног акрилног слоја. Обрада шпалетни

постваљањем PVC профила и мрежице око отвора врата и прозора.
Израда завршног слоја декоративним малтером на бази акрилата.
Израда завршне фасаде од кулирпласта на бази акрила и мермерног
зрна. Демонтажа, одлагање на место које одреди инвеститор и
поновна монтажа пластифицираног TR лима. Демонтажа, одлагање
на место које одреди инвеститиор и поновна монтажа рефлектора.
Демонтажа струјних каблова и поновна уградња проштемене канале
на фасади. Шлицовање канала за смештање електро инсталација, са
враћањем у првобитно стање након уградње каблова. Набавка,
савијање, допрема и уградња арматуре венаца.
Понуда мора у целини бити припремљена у скаду са овим позивом и
конкурсном документацијом.
Конкурсна документација је доступна и може се преузети на интернет
адреси Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
www.pefja.kg.ac.rs, као и на интернет адреси Портала Управе за јавне набавке
www.ujn.gov.rs Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне
за давње понуде може се извршити у просторијама Факултета педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини, радним данима од 9 до 13
часова до истека рока за подношење понуда.
Заинтресовани понуђач дужан је да поднесе понуду најкасније до 03.
септембра 2019. 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. 03. септембра 2019. године у 10:30 часова, у
просторијама Наручиоца.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
овереној печатом на адресу:
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
35000 Јагодина, ул. Милана Мијалковића 14
са назнаком: „ПОНУДА за ЈНМВ Р-1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и
број телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума
најнижа понуђена цена.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од
дана јавног отварања понуда.
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуда, а додатне информације и појашњења
телефоном нису дозвољена.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници. Уколико је трећи дан од дана пријема захтева за додатним
информацијама нерадан дан рок за одговор се помера за први радни дан.
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Додатне информације или појашњења упућују се у писаном облику путем поште на
адресу наручиоца Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана
Мијалковића 14, Јагодина, или електронске поште на e-mail: marijana@pefja.kg.ac.rs

„Захтев за додатним информацијама
документације ЈНМВ Д-1/2019“.

или

појашњењима

конкурсне

Oсоба за контакт: Маријана Ђорђевић Нешић – службеник за јавне набавке, еmail: marijana@pefja.kg.ac.rs , факс: 035/223-805.
ДЕКАН
Проф. др Виолета Јовановић
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