Универзитет у Крагујевцу
Број: VI-03-245/4
Датум: 31.03.2016. године
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку набавке услуге превођења 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 превођења
5. ОПИС ПРЕДМЕТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА:
1) Два преводиоца за симултани превод енглески-српски-енглески, ангажована два
дана (18. и 19. април 2016)
2) Комплет опреме за симултани превод са ИР слушалицама за 35 учесника, два
дана (18. и 19. април 2016)
3) Видео камера са сталком и лаптоп рачунар, два дана (18. и 19. април 2016)
4) Техничар дежуран током два дана трајања семинара (18. и 19. април 2016)
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 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. 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 среда 06.04.2016. 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 превођења у оквиру
реализације међународног пројекта IF4TM Institutional framework for development
of the third mission of universities in Serbia- 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 06.04.2016. године у 12,30 сати у просторијама
наручиоца –канцеларија 113.
9. УГОВОР: Уговор о набавци услуге превођења 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

