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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

( ЈН 14/2018-08.10.2018.) 

 

   Назив Наручиоца: Научни институт за ветеринарство Србије  

   Адреса Наручиоца: Београд, Војводе Тозе бр. 14. 

   Интернет страница Наручиоца: www.nivs.rs  

   Врста Наручиоца: научна установа  

   Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке добара  

   Врста предмета набавке: добра  

   Опис предмета набавке: дијагностички китови за дијагностику трансмисивних 

спонгиоформних енцефалопатија 
Назив и ознака из општег речника набавке: Дијагностички агенси - 33694000-1 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

   Лице за контакт: др сци. вет. мед. Божидар Савић,  e-mail: nivs@nivs.rs 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна: Конкурсну документацију заинтересована лица 

могу преузети са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs, интернет странице 

Наручиоца www.nivs.rs у електронском облику достављањем захтева за конкурсну 

документацију, у просторијама Наручиоца, или поштом на адресу заинтересованог 

лица након достављања писаног захтева.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  

Рок за достављање понуда је 30 данa од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки, односно до 08.11.2018. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које 

стигну на адресу Наручиоца до 08.11.2018. године до 12:00 часова, без обзира на 

начин на који су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу Наручиоца- Улица 

Аутопут за Загреб број 3,  Нови Београд. 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: "Понуда за отворени 

поступак за јавну набавку добара број 14/2018 дијагностички китови за дијагностику 

трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини 

назив, адресу понуђача, име особе за контакт. 
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Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити 

враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 

08.11.2018. године у 12:30 часова, на адреси Аутопут за Загреб бр. 3 у згради 

Института, просторија библиотеке. 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну 

јавну набавку биће донета у року од 5 (пет дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Лице за контакт: др сци. вет. мед. Божидар Савић, e-mail: nivs@nivs.rs 

 

 

 

                                                                                               За Комисију, 

 
                                                                                   Марко Бевења, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


