Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број захтева: 32/10- 04/17

НМВ-10/2017

Датум: 10.07.2017.

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 услуге.
4. Предмет јавне набавке: набавка услуге агенције за одржавање хигијене објеката.
Набавка није обликована по партијама.
5. Назив и ознака из Општег речника набавке: 90910000 услуге чишћења.
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 18.07.2017. године. Благовременим ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 08,30
часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде се подносе у затвореној коверти са
назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге агенције за одржавање објеката, НМВ10/2017 – 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 18.07.2017. године, у 08,45 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

