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 ПРЕДМЕТ: Позив з

 

 

 

   Поштовани,  

 

 На основу члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивамо Вас да, у поступку набавке

замену подне облоге, за потребе Правног факултета, доставите понуду према 

следећим елементима: 

 

Рок за достављање понуде

Начин достављања понуде:

Обавезни елементи понуде:

Критеријум за избор понуде:

Особа за контакт: 

 

 Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде

наведених начина, у предвиђеном року.

 Понуде примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда неће се 

узети у разматрање. 

 Саставни део позива је и образац понуде.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Правни факултет 

Број: 01-1230/1 

29.05.2018. године 

 

Позив зa достављање понуда 

На основу члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивамо Вас да, у поступку набавке

за потребе Правног факултета, доставите понуду према 

Рок за достављање понуде: 01.06.2018. године до 11,00 часова.

Начин достављања понуде: 
на e-mail: javnenabavke@prafak.ni.ac

број 018/4523-747 или лично у писарницу.

Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде који достављамо

Критеријум за избор понуде: Најнижа понуђена цена. 

Радмила Станковић, телефон 018/500

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде доставља

наведених начина, у предвиђеном року. 

Понуде примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда неће се 

Саставни део позива је и образац понуде. 

         

           ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

                                                                                          Проф. др Саша Кнежевић
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набавкама („Сл. Гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивамо Вас да, у поступку набавке добара за 

за потребе Правног факултета, доставите понуду према 

,00 часова. 

ac.rs , факсом на 

747 или лично у писарницу. 

достављамо у прилогу. 

Радмила Станковић, телефон 018/500-208 

доставља се на један од 

Понуде примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда неће се 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Саша Кнежевић 
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