На основу члана 55. став 1. тачка 2, и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12), Факултет ветеринарске медицине објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ЈН-01-22/5-2014)
Назив наручиоца: Факултет ветеринарске медицине
Адреса наручиоца: Булевар ослобођења 18, Београд
Интернет страница наручиоца: www.vet.bg.ac.rs
Врста поступка јавне набавке: Појединачни поступак јавне набавке мале вредности (члан 39.
став 6. Закона о јавним набавкама), применом члана 6. став 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 29/13).
Врста предмета набавке: Добра
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Назив и ознака из општег речника набавке: Производи за чишћење и полирање - ознака
39800000
Опис предмета набавке (техничка спецификација):
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Средство за прање подних површина 1000мл
Течност за прање стаклених површина са пумпицом 750мл
Сона киселина 1000мл
Детерџент за прање рубља Аriel или слично 6кг
Детерџент за прање посуђа FAIRY или слично 1000мл
Тоалетни папир у ролнама, бели, двослојни, 100% целулоза
Пластичне кофе са цедиљком
ПВЦ кесе за смеће-велике 800x1100x0,4
Гумене рукавице L величине
Тоалетни сапун за руке 100гр
Папирне кесе за усисивач
Глицеринска крема за руке 100мл
Средство за чишћење и дезинфекцију тоалета 1000мл
Четка за WC са сталком, пластична
Освеживач WC шоље , комплет
Течни сапун 1000мл
Пластични штап, универзални 120цм
Четка за флаше
Омекшивач за веш 1000мл
Кухињске крпе
Освеживач за просторије у спреју АIRWICK-допуна или слично
Таблете за машинско прање посуђа, Calgonit или слично
Со за машинско прање посуђа, Calgonit или слично
Течни сјај за машинско прање посуђа 400мл, Calgonit или слично
Средство за дезинфекцију, Asepsol или слично 1000мл
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Течни вим 500мл
Рукавице кожне говеђе краткe
Освеживач писоара, куглице 100гр
Средство за чишћење намештаја у спреју 750мл
Пластични ђубровник
Пластична кофа 12л
Пешкири, 50*100
Магична крпа ринфуз
Трулекс крпа 3/1
Крпа за под

Услови за учешће у поступку:
Понуђачи морају испуњавати обавезне услове из члана 75. ЗЈН. Испуњеност услова се
доказује Изјавом (Образац изјаве понуђача дат је у Прилогу 1).
У понуди обавезно навести (Прилог 2):
- Укупну понуђену цену, без ПДВ-а;
- Јединичну цену, без ПДВ-а;
- Укупну понуђену цену, са ПДВ-ом;
- Рок важења понуде (не краћи од 30 дана);
- Рок плаћања (без аванса, не краће од 15 дана) ;
- Рок испоруке (не дужи од 5 дана);
- Проценат укупне вредности јавне набавке који ће се поверити подизвођачу (у случају да
понуђач наступа са подизвођачем/има).
Поступак се спроводи ради издавања наруџбенице о предметној јавној набавци.
Критеријум за издавање наруџбенице: „Најнижа понуђена цена“.
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће издати
наруџбеницу о набавци оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.
Објава позива за подношење понуда: Позив је објављен на интернет страници наручиоца:,
www.vet.bg.ac.rs односно на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају поштом или лично на адресу Факултета
ветеринарске медицине, Београд, Булевар ослобођења број 18, где ће се доделити датум и час
приспећа понуде. Рок за подношење понуде је 24.03.2014. године до 09:30 часова. Благовременом
понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за
подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити јасна и
недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача на датом обрасцу (Прилог 2), у затвореној и запечаћеној коверти са видљивом назнаком:
„НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за јавну набавку мале вредности, ЈН-01-22/5-2014 “. На полеђини
коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
НАПОМЕНА: Понуде које пристигну после времена датог у позиву за подношење понуда неће се
узимати у разматрање.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно пред лицем
запосленим на пословима јавних набавки, 24.03.2014. године у 10:00 часова, у просторијама
наручиоца у Београду, Булевар ослобођења 18.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи,
службеник за јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су та лица
пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и приложила
пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке о издавању наруџбенице: до 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Зорана Ашћерић, nabavke@vet.bg.ac.rs

