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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

( ЈН 06/2019-01.07.2019.) 

 

   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  
Партија 1: ELISA кит за детекцију антигена вируса пролећне виремије шарана 

Партија 2: ELISA кит за детекцију антитела против Coxiella burnetii Q fever 

Партија 3: ELISA кит за детекцију Brucella антитела 

Партија 4: ELISA кит за детекцију антитела против Brucella 

Партија 5: ELISA кит за детекцију антитела против Brucella ovis 

Партија 6: ELISA кит за детекцију антитела против Actinobacillus pleuropneumonia 

Партија 7: ELISA кит за детекцију антитела против Mycoplasma hyopneumoniae 

Партија 8: ELISA кит за детекцију антитела против Neospora caninum 

Партија 9: Дијагностички тест кит за брзу серумску аглутинацију за детекцију антитела против  

Brucella 

Партија 10: ELISA кит за детекцију антитела против Infectious bursal disease (Gumboro) virusa 

Партија 11: ELISA кит за детекцију антитела против Avian infectious bronchitis virusa 

Партија 12: ELISA кит за детекцију антитела против вируса Avian influenza 

Партија 13: ELISA кит за одређивање деоксиниваленола 

                    ELISA кит за одређивање T-2/HT-2 

                    ELISA кит за одређивање охратоксина 

                    ELISA кит за одређивање зеараленона 

                    ELISA кит за одређивање Афлатоксина Б-1 

                    ELISA кит за одређивање Афлатоксина M-1 

Партија 14: ELISA кит за одређивање говеђег протеина 

Партија 15: Wizard Magnetic DNA Purification System for Food 

Партија 16: ELISA кит за одређивање хистамина 

Партија 17: ELISA кит за одређивање меламина 

Партија 18: ELISA кит за детекцију антитела против BVDV  

Партија 19: ELISA кит за детекцију антитела против BLV 

Партија 20: ELISA кит за детекцију антитела против BLV 

Партија 21: ELISA кит за детекцију антитела против Bluetongue virusа 
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Партија 22: ELISA кит за детекцију антитела против NSP FMDV  

Партија 23: ELISA кит за детекцију антитела против SP FMDV 

Партија 24: ELISA кит за детекцију антигена FMDV  

Партија 25: ELISA кит за детекцију антитела против IBR 
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Партија 34: ELISA кит за детекцију антитела против PRV 

Партија 35: ELISA кит за детекцију антитела против Influenca A вируса 

Партија 36: ELISA кит за детекцију антитела против вируса куге малих преживара (PPR) 

Партија 37: AGID тест за детекцију антитела против EIA 

Партија 38: Кит за екстракцију DNK/RNK 

Партија 39: Кит за One Step RT-PCR 

Партија 40: Кит за PCR 

Партија 41: Кит за real time RT-PCR 

Партија 42: Кит за real time PCR 

Партија 43: Real time PCR kit za типизацију европских сојева BTV 

Партија 44: Кит за екстракцију DNK из столице 

Партија 45: Кит за RT-PCR (за реверзну транскрипцију) 

Партија 46: Kит за multiplex M-PCR 

Партија 47: Кит за екстракцију RNK 

Партија 48: DreamTaq PCR Master Mix 

Партија 49: Салмонела кит за серотипизацију SSI ID 

Партија 50: Кит за екстракцију DNK/RNK 

Партија 51: Кит за детекцију Brucella spp. Real time PCR методом  

Партија 52: Кит за откривање антитела против Ehrilichia spp. 

Партија 53: Кит за откривање антитела Laishmania spp. 

Партија 54: Салмонела кит за серотипизацију 

Партија 55: ELISA кит за детекцију антитела против Chlamydophila abortus 

Партија 56: Кит за детекцију Leptospira spp.Real time PCR методом 

 

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

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

  Лице за контакт: Марко Бевења, дипл. правник,  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 31.07.2019. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које 
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стигну на адресу Наручиоца до 31.07.2019. године до 10:30 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, 11070  Нови Београд. 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, 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 06/2019 дијагностички китови - НЕ 

ОТВАРАТИ", а на полеђини назив, адресу понуђача, име особе за контакт. 

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 

31.07.2019. године у 11:00 часова, на адреси Аутопут 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 25 (двадесетипет дана) од дана отварања понуда. 

 

 

Лице за контакт: Марко Бевења, дипл. правник, e-mail: nivs@nivs.rs 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                               За Комисију, 

 

                                                                                   Марко Бевења, дипл.правник 


