Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број захтева:32/02- 8/17
Датум: 15.02.2017.

НМВ-02/17

Комисија за јавну набавку НМВ-02/17 набавка добара - потрошни лабораторијски
материјал и прибор, обликована у 2 партијe, образована Решењем 32/02-2/17 од
06.02.2017. године,

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара потрошни лабораторијски материјал и прибор, обликована у 2 партијe., број НМВ02/2017
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава измену и допуну Конкурсне
документације за јавну набавка добара - потрошни лабораторијски материјал и прибор,
обликована у 2 партијe, Партија 1. – лабораторијски прибор и Партија 2. – потрошни
лабораторијски материјал и то:
 На страни 6/36 конкурсне документације у Обрасцу 2 – П1, за Партију 1, исти се
налази у прилогу,
 На страни 14/36 конкурсне документације, мења се рок за подношење понуда,
 измена и допуна Техничких спецификација, за Партију 1 и Партију 2, у Еxcel
табелама, и
 Позив за подношење понуда.
Приликом израде понуде, понуђачи су дужни да узму у обзир, и да примене све измене и
допуне обухваћене у предметној конкурсној документацији.
Ова измена и допуна конкурсне документације биће, у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН,
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

ОБРАЗАЦ 2-П 2

ПАРТИЈА 2.

ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Ред.
бр.

1.

Добра
1.
Тражена добра од редног
броја1. до 186.

Укупна цена за
тражену количину
без
ПДВ-а
2.

ПДВ
3.

Укупна цена
за тражену
количину са
ПДВ-oм
4.(2.+3.)

НАПОМЕНА:
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
5.2 НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА
Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
Интернет страница наручиоца, www.agrif.bg.ac.rs;
Непосредно преузимањем на адреси Пољопривредни факултет, ул. Немањина бр. 6,
Београд-Земун, , Служба за техничке и набавне послове, сваког радног дана (понедељакпетак), у периоду од 09,00 до 12,00 часова.
5.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
оверену печатом подносиоца понуде, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На коверти или на кутији на предњој страни понуде потенцијални понуђач може
залепити Образац 12. из конкурсне документације.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет,
Београд-Земун, ул.Немањина бр.6, са напоменом:
“Понуда за јавну набавку добара – потрошни лабораторијски материјал и прибор, по
партијама, Партија___, НМВ-02/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 24.02.2017. године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које пристигну у писарницу Наручиоца,
закључно до 24.02.2017. године до 10,30 часова, без обзира на начин на који су послате.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 24.02.2017. године у 11,00 часова, по редоследу пријема понуда, на адреси:
Пољоприврдни факултет, ул. Немањина бр.6, Београд-Земун, на првом спрату, сала за
седнице, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
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Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број захтева: 32/02- 9/17

НМВ-02/2017

Датум: 15.02.2017.

На основу члана 57. и 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр.
124/12, 14/15 и 68/15),

Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Подаци о наручиоцу: Пољопривредни факултет у Београду-Земун, ул. Немањина бр.6,
позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом
и конкурсном документацијом.
Интернет адреса: www.agrif.bg.ac.rs
Врста наручиоца: Установа високог образовања.
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
3. Врста предмета: набавка добара.
4. Предмет јавне набавке: набавка добара - потрошни лабораторијски материјал и
прибор, обликована у 2 партијe.
Набавка је обликована по партијама.
5. Назив и ознака из Општег речника набавке: 33000000 - Медицинска опрема,
фармацеутски производи и производи за личну негу.
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума - ,,најнижа понуђена цена”.
7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала Управе за јавне
набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.agrif.bg.ac.rs
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је 24.02.2017. године. Благовременим ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10,30
часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти са
назнаком: „Понуда за јавну набавку - потрошни лабораторијски материјал и прибор,
по партијама, Партија ___ НМВ-02/2017 – НЕ ОТВАРАТИ», на адресу:
Пољопривредни факултет у Београду, ул. Немањина бр.6, или лично преко писарнице

факултета. Понуда се подноси у затвореној коверти овереној печатом подносиоца понуде,
и са наведеним називом и адресом.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно, по редоследу примљених понуда и обавиће се са почетком,
одмах истог дана 24.02.2017. године, у 11,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Пољопривредни факултет у
Београду-Земун, ул. Немањина бр.6, на првом спрату, сала за седнице.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну
набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу
која присуствује отварању понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања
понуда.
12. Лице за контакт:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке на факс 011/316-8060
или електронском поштом на е-mail: nabavke@agrif.bg.ac.rs
Електронска пошта која буде послата после 14,00 часова сматраће се да је примљена
следећег дана.

Декан
Проф.др Милица Петровић

