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Бр/No:11360/1-410
Датум/Date:11.09.2018
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО „Нови Сад“
21000 Нови Сад, Руменачки пут бр.20

Врста наручиоца: Научна установа
Интернет страница наручиоца: niv.ns.ac.rs
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,14/2015 и
68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.11242/1-410, од 07.09.2018. године, наручилац:
Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, улица Руменачки пут бр.20, 21000 Нови Сад,
Maтични број:08608857 објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА
„EНЕРГЕНТ ЗА ГРЕЈАЊЕ“
1. За јавну набавку: Добра, Енергент за грејање: 09135100 лож уље, Број јавне набавке 3/2018- 1.1.9 ради
закључења уговора о јавној набавци
2. Јавна набавка није обликована по партијама
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом
77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.Податци о пореским обавезама могу
се добити у Порекој управи Министарства финансија и привреде.Податци о заштити животне средине могу
се добити у Агенцији за заштиту животне средине и Министрства енергетике, развоја и заштиту животне
средине.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку
понуду.Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као поизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
6. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда , а елементи критеријума су ближе
утврђени конкурсном документацијом.

Знак акредитације АТС 01-087 се односи на део Завода за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања и
Завод за безбедност хрне и испитивање лекова Научног института за ветеринарство “Нови Сад”
ПИБ 100236555; Матични број 08608857; Шифра делатности 7211; Текући рачун број 355-1006444-18 код Војвођанске банке АД Нови Сад

-27. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца
niv.ns.ac.rs и са Портала јавних набавки.
8. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Научни институт за ветеринарство «Нови Сад», Руменачки пут
бр.20, 21000 Нови Сад, Пријемно одељење – пријем и експедиција поште.
- путем поште на адресу Научни институт за ветеринарство »Нови Сад» ,Руменачки пут бр.20, 21000 Нови
Сад.
9. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати назнаку „Понуда за поступак
набавке мале вредности –Енергент за грејање – 1.1.9 – не отварати“. На полеђини коверте или кутије
мора бити наведен назив понуђача, адреса понуђача, број телефона и контакт особа.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема, евиденциони број и
датум понуде.
10. Рок за подношење понуде је 8 дана о дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе
за јавне набавке до 13 часова, без обзира на начин доставе.Све понуде које пристигну на адресу наручиоца
до назначеног рока сматраће се благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће
неотворене враћене понуђачу.
11. Отварање понуда ће се обавити дана 19.09.2018. године у 13 часова, у просторијама наручиоца библиотеци Института у приземљу главне зграде.Поступак јавног отварања благовремено достављених
понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Н.Саду.
12. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да уредно достави односно преда
Комисији за јавне набавке писано овлашћење како би активно могао учестовати у поступку. Поступак
отварања понуда је јаван и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
13. Записиник о отварању понуда, који води Комисија за Јавне набавке наручиоца, биће сачињен у
присуству овлашћених лица понуђачакао и осталих заинтересованих лица кој буду присутна на јавном
отварању.Копија записника биће уручена , по окончању поступка отварања понуда, свим присутним
представницима понуђача, а осталим понуђачима чији овлашћени представници нису присуствовали
јавном отварању понуда, доставиће се у року од 3 дана од дана отварања.
14. Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.
15.Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступа до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
15. Лице за контакт: Душан Бокун, bokun@niv.ns.ac.rs, тел.021 4895 355

