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СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 12,  
34000 Крагујевац 
www.skckg.com 
 

 

 

    

 

 

Позив за достављање понуде 

Подаци о наручиоцу:  

Наручилац: СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац 
ПИБ: 100562314 
Матични број:   07244428 
Интернет страница наручиоца: www.skckg.com 
Врста Наручиоца: установа културе студентског стандарда 
 

Подаци о набавци: 

- Предмет набавке:  радови 

- Назив набавке:  извођење радова на текућем одржавању тоалета 

- Ознака набавке: Набавка бр. 20.6 

- Набавка није обликована по партијама. 

 

Критеријум за доделу уговора:   економски најповољнија понуда путем критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

Начин подношења понуда и рок: Понуде се поднесе и припремају у складу са позивом 

наручиоца и конкурсном документацијом за предметну набавку. Понуђач подноси само једну 

понуду. 

 

 

Број: Набавка бр. 20.6 

 
Датум: 23.06.2021. године  

 

http://www.skckg.com/
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Понуда се подноси непосредно,  у затвореној  коверти или кутији (затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) на адресу 

наручиоца СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12, 34000 

Крагујевац , са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку извођења радова на текућем одржавању 

тоалета, набавка бр.20.6, НЕ ОТВАРАТИ".  

На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт.  

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до 

назначеног термина. 

Понуђач могу да поднесу подноси понуду и електронским путем на адресу  

javnenabavkeskckg@live.com, са назнаком „Понуда за набавку извођење радова на текућем 

одржавању тоалета, набавка бр. 20.6“ .  

Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда. 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.  

Крајњи рок за достављање понуда је: 05.07.2021. године. 

Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда. 

 

Особа за контакт : Драгана Дучић 
Контакт телефон : 034/335-050 
Комуникација се обавља писаним путем. 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА 

Директор, Ивана Мараш Јовановић 

 

 

 

 

 


