Универзитет у Крагујевцу
Број: VI-03-347/4
Датум: 12.05.2016. године
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке услуге спољног експерта у оквиру
реализације Коменијус пројекта “ Унапређивање образовне ефективности основних
школа“ (Improving educational effectiveness of primary schools, IEEPS), број 538992LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP
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 спољног експерта
5. ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
Спољни експерт био би задужен за:
- Креирање упитника за наставнике и друге запослене о корисности и задовољству
семинарима, приручником и индивидуалним повратним информацијама школама;
- Унос података;
- Анализирање података;
- Писање извештаја о евалуацији.
Услови за учешће:
- Минимум звање мастера/магистра из области педагогије, психологије и сродних
друштвених наука; пожељан докторат.
- Радно искуство од минимум три године на аналитичким / евалуативним пословима
у образовању, посебно у креирању, спровођењу и извештавању квалитативних и
квантитативних анализа;
- Учешће или фамилијарност са ЕУ пројектима;
- Одлично познавање и коришћење српског и енглеског језика;
- Одличне комуникацијске и интерперсоналне вештине.
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: “најнижа понуђена цена”
7. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у виду CV-a у ком ће навести и цену за наведену услугу, према
спецификацији из тачке 5. 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..
Рок за подношење понуда је петак 20.05.2016. 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 спољног експерта у оквиру
реализације КОМЕНИЈУС пројекта- НЕ 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 20.05.2016. године у 12,30 сати у просторијама
наручиоца –канцеларија 113.
9. УГОВОР: Уговор о набавци услуге спољног експерта 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

