Институт за низијско шумарство и животну средину, Антона Чехова 13, Нови Сад,
као Наручилац на основу чл. 39, 55 став 1. тачка 2. и члана 61 став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12), а у складу са
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 29/13) и на основу Одлуке бр. 134/1 од 06.04.2015.године о покретању
јавне набавке мале вредности, позива понуђаче да поднесу писмену понуду у складу са
конкурсном документацијом.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Путнички аутомобили ЈН број: 134/2015
1. Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, Антона Чехова
13д, www.ilfe.org, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде за ЈН
мале вредности добара – путнички аутомобили, која је обликована у 2 партије
2. Врста наручиоца: просвета и наука
3. Предметна Јавна набавка се спроводи
складу са чланом 39. ЗЈН

као јавна набавка мале вредности у

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
34110000-Путнички аутомобили
Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове
предвиђене чланом 75. и 76. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају и доказе о
испуњености услова, а у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном
документацијом.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене
6. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом за Јавну набавку добара – путнички аутомобили,
ЈН број:134/2015
7. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објавиће се 14. априла
2015. године на Порталу јавних набавки, и на интернет страници Наручиоца
www.ilfe.org..
8. Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације подноси
се непосредно или путем поште најкасније до 21 априла 2015.године до 10,00
часова на адресу Институт за низијско шумарство и животну средину, 21000
Нови Сад, Антона Чехова 13, Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
добара – путнички аутомобили, ЈН 134/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
9. Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На полеђину обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс
понуђача, име и презиме контакт особе и број телефона. Рок важности понуде
је минимум 30 дана од дана отварања понуде.

10. Отварање понуда ће се спровести 21 априла 2015.године у 11:00 часова у
просторијама Института за низијско шумарство и животну средину. Отварање
понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до кога се понуде могу
подносити сматраће се неблаговременoм.
11. Уговор ће се доделити применом критеријума који ће се у конкурсној
документацији одредити у свакој партији појединачно
12. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети најкасније у року од 8 (осам) дана
од дана јавног отварања понуда.
13. Особа за контакт др Леополд Пољаковић Пајник, E-mail: leopoldpp@uns.ac.rs ;
ilfe@uns.ac.rs

