Датум: 15.10.2020
Број: 01-1/3746
На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама на основу кога се одредбе Закона о јавним
набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а због обезбеђивања основних начела
јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
дана 15.10.2020. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/
4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка добара – опрема за
експериментална испитивања
5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу наручиоца или е-mail адресу до 23.10.2020. године до
9.30 часова.
7. Понуде могу да се поднесу на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на
омотници - Понуда за набавку добара – опрема за експериментална испитивања. На
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се
доставља на српском језику са ценама израженим у динарима, или на е-mail адресу
marija.brkic@fink.rs са назнаком понуде.
8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23.10.2020 у
10:30 часова у просторијама наручиоца.
9. Лица задужена за
marija.brkic@fink.rs

контакт:

Петровић

Марија,

тел.

034/330-196,

e-mail:

10. Техничка спецификација опреме као и образац структуре цене који треба попунити
налази се у наставку позива
Место и рок испоруке
Место испоруке добара је седиште Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
34000 Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6. Рок испоруке је 60 дана од дана потписивања уговора.
Квалитет и количине:
Понуђач je дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и функционалне
карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке спецификације конкурсне
документације.
Детаљна техничка спецификација – опрема за експериментално испитивање
Ред.б.

Тип опреме

Опис

Кол

- EEG појачавачки систем од најмање 24 канала
- резолуција сигнала >=20 бита
- ниво шума на опсегу 0-40Hz, < 2микроволта

1.

Неупадљиви EEG
уређај са
аудиторном
подршком

- потискивање заједничког мода (CMME)>=100dB
1

- који може да ради у wireless моду
- који подржава Андроид платформу уз могућност
програмабилности
- могућност снимања "неупадљивог" EEG-а у реалистичној
радној средини

Oбразац структуре цене:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (у календарским данима)
Рок важења понуде (не краће од 30 дана)
Рок испоруке добара (не дуже од 60 дана)

Датум

Понуђач
М. П

_____________________________

_______________________________

Укупна цена мора да садржи све основне елементе

У ___________________

Понуђач
М. П.

Дана: ___________

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.

