УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб
Број: VI-03-934/15
Датум: 10.11.2014. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
у поступку обједињене набавке опреме по партијама
у оквиру реализације ТЕМПУС Пројекта бр. бр. 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUSJPHES “Building network of remote labs for strengthening university secondary vocational
schools collaboration” – NeReLa
број набавке ТЕМПУС 2/2014

Поштовани,
У оквиру поступка обједињене набавке опреме по партијама у оквиру реализације
ТЕМПУС Пројекта бр. 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES “Building
network of remote labs for strengthening university secondary vocational schools
collaboration” – NeReLa, број набавке ТЕМПУС 2/2014, коју спроводи Универзитет у
Крагујевцу за потребе партнера на Пројекту, обавештавамо вас да се за следеће партије:
 Партијa 2 - NeReLa 543667– Развојна окружења за микроконтролере,
електронске плоче и компоненте
 Партија 4 - NeReLa 543667 – Софтвер за програмирање микроконтролера
 Партијa 6 - NeReLa 543667 – Лабораторијска и индустријска напајања
 Партија 7 - NeReLa 543667 – Мотори једносмерне струје, редуктори и енкодери
 Партија 9 - NeReLa 543667 – Сензори
 Партија 11 - NeReLa 543667 – 3Д штампач са потрошним материјалом
 Партија 12 - NeReLa 543667– Платформа за развој алгоритама за управљање
електричним моторима
 Партија 14 – NeReLa 543667 – Мерни инструменти, сонде
 Партија 16 – NeReLa 543667 – Механички делови и склопови
ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ДО 8. ДЕЦЕМБРА 2014.
ГОДИНЕ.

Понуђачи понуде достављају у складу са већ датом Конкурсном документацијом за
ову набавку коју могу преузети са сајта Унивезитета у Крагујевцу: www.kg.ac.rs
Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
најкасније до 08.12.2014. године до 12,00 сати, а уколико последњи дан рока за
достављање понуда истиче на дан који није радни, као последњи дан наведеног рока
сматраће се први наредни радни дан.
Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, односно последњег
дана рока за подношење понуда 08.12.2014. године у 13,00 сати у просторијама
Наручиоца - Сала Сената, Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б. 34 000
Крагујевац
Комисија за спровођење поступка обједињене
набавке опреме, број набавке ТЕМПУС 2/2014

