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На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности 1-18 (одлука 4-22. од 06.03.2020. године).
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 1-20 – Дијагностички комплети за
реализацију послова предвиђених предлогом Правилника о утврђивању Програма мера
здравствене заштите животиња за 2020. год.
1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:
Ветеринарски специјалистички институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево, позива
понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и
конкурсном документацијом. Интернет адреса: www.vsikv.com
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности по партијама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Називи и ознаке из Општег речника набавке: 33696500 – Лабораторијски реагенси.
Предме јавне набавке су добра - Дијагностички комплети за реализацију послова
предвиђених предлогом Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите
животиња за 2020. год.
Ред.
Јед.
НАЗИВ ДОБРА
Количина
бр. партије
мере
-Дијагностикум Росе-Бенгал за дијагностику
мл
13000
бруцелозе
милилитара
1.

2.

3.

- Позитиван контролни серум са сертификатом
-Дијагностички комплет –Елиса кит за ЕЛГ
(скрининг, једнофазни) a 10 плоча
- Позитиван контролни серум Е-05
-Дијагностички комплет –Елиса кит за
Бруцелу овис (скрининг, једнофазни)

мл
ком

10 милилитара
17 комплета

мл
ком

2 милилитра
200 плоча

- Позитиван контролни серум са сертификатом

мл

2 милилитра

Понуда важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема
комплетне исплатне документације.
Рок испоруке - према конкурсној документацији.

Рок употребе за уговорено добро је минимум шест месеци од дана испоруке добра у складиште
наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке - према конкурсној документацији.
Рок за решавање рекламације - према конкурсној документацији
Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.
4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлуку о додели уговора донеће се применом критеријума “најнижа понуђена цена“.
У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, исправне и одговарајуће
понуде имају једнаку цену, наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок
испоруке, а ако имају једнаку цену и исти рок испоруке биће изабрана понуда са дужим
роком плаћања.
5. 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 сајта www.vsikv.com.
6. Подаци о државном органу или организацији, односно органа или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
7. Начин подношења понуде и рок:
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду тако упакована да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или мењивати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број
телефона и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Ветеринарски специјалистички институт ``Краљево``, Жичка
34, 36000 Краљево, канцеларија шефа одељења за набавку и промет.
На коверти мора бити наведено:
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ДИЈАГНОСТИЧКИ КОМПЛЕТИ– ЈН БРОЈ
1-20 - НЕ ОТВАРАТИ''

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2020.
године до 12:00 часова.
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.
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца: Ветеринарски специјалистички
институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се истог дана по истеку
рока за подношење понуда (18.03.2020. у 12:15 часова).
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а активно могу
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, у
противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку
отварања понуда.
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и
потпис овлашћеног лица.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговра биће донета у року од највише 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
11. Лице за контакт:
Двм Светомир Кнежевић
телефон:036 361 361
факс:036 360 011

Одговорно лице:

Мишо Коларевић
Директор ВСИ «Краљево»

