ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ
Темпус пројеката бр. 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR "Master in
educational leadership" (EdLead)
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 НАРУЧИОЦА: Установа у области високог образовања
5. ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: Предметна набавка се спроводи у складу са
чланoм 7. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), и правилима која важе за ТЕМПУС пројекте.
6. ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге ревизије на Темпус пројеката бр. 543848-TEMPUS-12013-1-RS-TEMPUS-JPCR "Master in educational leadership" (EdLead)
7.

ОПИС ПРЕДМЕТА: Предмет набавке је услуга ревизије Пројекта, предвиђена у
оквиру реализације Пројекта, у делу Other cost, радни пакет MGMT – Management (
Act. 9.4. Project reporting (four internal reports (M6, M12, M24, M30), Progress report
(M17-M18), Audit report (M35-M36), Final report (M35-M36))
Услуга ревизије се спроводи у складу са:
- прописима који се примењују у Републици Србији, а којима се уређује ова област,
- правилима за спровођење међународних пројеката из програма ТЕМПУС,
- међународним стандардима ревизије,
- Кодексом професионалне етике ревизора.
Извештај ревизора се доставља наручиоцу у прописаној форми према инструкцијама
EACEA, на српском и на енглеском језику.

8. БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:
- Период реализације Темпус пројеката бр. 543848-TEMPUS-1-2013-1-RSTEMPUS-JPCR "Master in educational leadership" (EdLead) је од 01.12.2013.
године до 30.11.2017. године
- Вредност ТЕМПУС Пројекта (EdLead) је 767.123,66 евра.
- Крајњи рок завршетка посла је до 10.01.2018. године и не може се продужити.
- Курс евра који је важећи за пројекат је 122,9671 динара за 1 евро.
9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: „најнижа понуђена цена“ у оквиру
средстава пројекта одређених за ову намену
10. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у затвореној коверти, или путем електронске поште. Понуђач је
обавезан да цену искаже у еврима, са и без исказаног ПДВ-а. (уколико је обвезник
ПДВ-а).
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана упућивања позива за подношење понуда
потенцијалним понуђачима на најмање три адресе путем електронске поште.

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000
Крагујевац, или e - mail адресу: irena.petrovic@kg.ac.rs са назнаком: ,,Понуда за
набавку услуге ревизије Темпус пројекта EdLead “
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
до 12.10.2017. године до 12,00 сати.
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана истека рока за достављање
понуда.
12. ПРАВО УЧЕШЋА
Услове које понуђач мора да испуњава су:.
1 . Да поседује важећу Лиценцу за обављање ревизије на основу које се
друштво за ревизију, односно самостални ревизор, региструје за
обављање ревизије коју издаје Министарство финансија Републике
Србије ( лиценца мора да буде важећа у тренутку завршетка посла,
односно до 10.01.2018) – Понуђач доставља фотокопију лиценце
2 . Да је члан Коморе овлашћених ревизора - Понуђач доставља
фотокопију потврде
3 . Саставни део понуде понуђача је навођење структуре ревизорског тима
који ће бити ангажован за спровођење ревизије, у оквиру које се
наводе стручне квалификације чланова и подаци о планираном броју
сати за обављање ревизије по члановима ревизорског тима.
4 . Да је израдио ревизорски извештај за најмање један Темпус или Коменијус
пројекат – Понуђач доставља Потврду носиоца пројекта да је ревизор
за Темпус/Коменијус пројекат израдио ревизорски извештај
Наручилац ће изабраном понуђачу ставити на располагање сву потребну
документацију, исправе и извештаје потребне за обављање ревизије. Наручилац ће
одредити контакт особу која ће бити задужена за комуникацију са изабраним
понуђачем.
Ревизорски извештај је потребно израдити у складу са одредбама из члана 30.
Закона о ревизији („Сл. Гласник РС“ бр 62/2013). Поред састављања извештаја на
српском језику, неопходно је да се извештај састави и на енглеском језику, с
обзиром да је у питању ревизија међународног пројекта.
13. КОНТАКТ: Лице за контакт: Ирена Петровић, email адреса: irena.petrovic@kg.ac.rs

