Универзитет у Крагујевцу
Број: VI-03-836/4
Датум: 23.12.2015. године
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке услуге дизајна, штампе и потрошног
материјала за промоцију у оквиру реализације међународног пројекта Institutional
framework for development of the third mission of universities in Serbia (IF4TM), број
561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
2. АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац
3. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.kg.ac.rs
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуга дизајна, штампе и потрошног материјала за промоцију у
оквиру реализације међународног пројекта
5. ОПИС ПРЕДМЕТА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Р.Б.
Спецификација

Количина

1

Покретање wеб сајта и хостинг 3 године

1

2

Дизај лого-а, фасцикле, ролл-уп-а, постера, флајера,
свеске, брошуре о пројекту и куповина слика са
фоотолије

1

3

Припрема за штампу и принтање флајера, кун 170гр А4
формат, три превоја

4

Припрема за штампу и принтање постера Б2 кун 135гр

5

Припрема за штампу и принтање ролл-уп-а са
механизмом

6

Припрема за штампу и принтање свеске станцоване са
оловком

7

Припрема за штампу и принтање фасцикли по узорку са
ластишем

8

Припрема за штампу и принтање кеса

500

9

Оловке са штампом

300

10000
200

1

550

1000

10

Припрема за штампу и принтање постоља за визит карте

11

Припрема за штампу и принтање брошуре о пројекту,
дим 680x14цм, кун 150гр, колор, сјај, штампа 4/4, 4
превоја, 5 поља, модел хармоника

500

5000

12

Дизајн промо материјала за такмичење (постер, флајер,
ваучер)

1

13

Штампање промо материјала за такмичење - А3 постер,
колор, кун 135гр, сертификат

200

14

ЦД са кутијом за промоцију пројекта

300

15

Принтање налепница на муфлону 4/0, рицовано

250

16

Потрошни материјал за принтање и промоцију (кертриџи
у боји за принтер ХП9800)

17

Штампање промо материјала за такмичење - флајер А5 ,
колор, кун 170гр

18

Штампање промо материјала за такмичење - ваучери

19

Штампање сертификата, А4, колор, кун 300гр, дигитално

250

20

Дизајн и куповина слика са фоотолије за Д2.5
Оперативни водич за трећу мисију универзитета, оквирно
80 страна

1

Дизајн и куповина слика са фоотолије за Д3.5.1
Оперативни водич за програм доказивања концепта ПоЦ,
оквирно 50 страна

1

21

5

3000
9

Напомена: Количине дате у спецификацији су оквирне количине штампаног
материјала. Могућа су одступања од датих количина, која ће бити прецизирана кроз
појединачне поруџбине наручиоца.
Такође, имајући у виду да је обим услуга немогуће предвидети, Уговор ће бити
закључен на период трајања међународног уговора, до висине средстава опредељених
за ове потребе.
Услуга ће се извршавати сукцесивно према потребама Наручиоца а највише до висине
средстава опредељених за ове потребе.
Наручилац услуге ће за сваку појединачну штампу, изабараном понуђачу доставити
писани налог за штампу са спецификацијом која ће садржати врсту штампаног
материјала, формат, врсту папира, количину, облик, као и друге неопходне елементе
за израду и штампање.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: “најнижа понуђена цена”
7. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у виду предрачуна на свом меморандуму, према спецификацији из
тачке 6. овог позива у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте
назив и адресу понуђача, име и презиме контакт особе и број телефона. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је понедељак 28.12.2015. године до 12,00 сати.
Понуде приспеле после истека рока за достављање понуда неће се отварати и по
окончању поступка отварања понуда, вратиће се неотворене понуђачу, са назнаком да
су неблаговремене.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000
Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за набавку услуге дизајна, штампе и потрошног
материјала за промоцију у оквиру реализације међународног пројекта IF4TM
Institutional framework for development of the third mission of universities in SerbiaНЕ ОТВАРАТИ”.
8. МЕСТО И ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно.
Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, односно последњег
дана рока за подношење понуда 28.12.2015. године у 12,30 сати у просторијама
наручиоца –канцеларија 113.
9. УГОВОР: Уговор о набавци услуге дизајна, штампе и потрошног материјала за
промоцију биће закључен када се стекну законски услови и важиће до завршетка
пројекта или док постоје средства предвиђена за ову намену.
10. КОНТАКТ И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Ирена Петровић, email: irena@kg.ac.rs

