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

ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ ''КРАЉЕВО''
ул. Жичка 34

www. : vsikv.com
о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку
јавне набавке мале вредности

1. Број конкурсне документације ЈН 2-19
2. Назив, адреса и инернет адреса наручиоца: Ветеринарски специјалистички

институт «Краљево» ул. Жичка 34, Краљево, www. : vsikv.com
3. Врста наручиоца: остало.
4. Поступак јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
5. Предмет набавке: радови на поплочавању и уређивању круга Ветеринарског

специјалистичког института у Жичкој 32. и 34.
6. Назив и ознака из општег речника набавки: 45233222 - Радови на

поплочавању и асфалтирању површина
7. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
8. Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума

„најнижа понуђена цена“, уколико понуђач испуњава све захтеване
спецификације и друге захтеве из конкурсне документације.

9. Конкурсна документација се преузима на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.

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.

10. Понуде се подносе у писменом облику, на обрасцу који је саставни део
конкурсне документације. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђенa добра морају одговарати захтеваним техничким спецификацијма. Ако
нека понуда не испуњава специфициране захтеве, сматраће се да је таква понуда
неприхватљива и иста ће се одбити, без њеног даљег разматрања.

11. Понуђачи своје понуде подносе у затвореном коверту, на адресу понуђача:
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Ветеринарски специјалистички институт ``Краљево``, Жичка 34, 36000 Краљево

Коверат мора бити затворен и запечаћен са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ – РАДОВИ НА ПОПЛОЧАВАЊУ И УРЕЂИВАЊУ КРУГА

ВЕТЕРИНАРСКОГ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИНСТИТУТА УЖИЧКОЈ 32. И
34. – ЈН БРОЈ 2-19 - НЕ ОТВАРАТИ''

док се на полеђини коверта обавезно мора назначити: назив, адреса и број телефона
понуђача.

12. Рок за подношење понуда је 01.04.2019. године. Благовременим понудама ће
се сматрати оне које до 01.04.2019. године, до 12,00 часова стигну на адресу наручиоца.
Све неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће комисија за јавне набавке по
окончању поступка отварања понуда исте неотворене вратити пошиљаоцима.

13. Отварање понуда обавиће се јавно дана 01.04.2019. године у просторијама
Ветеринарског специјалистичког института «Краљево», са почетком у 12,15 часова.

14. Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни
су да поднесу пуномоћје за присуствовање поступку отварања понуда.

15. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкасније у року
од 10 дана од дана отварања понуда.

16. Додатне информације и обавештења о позиву могу се добити на телефон:
036/361-361, мејл: office@vsikv.com, контакт особа: Светомир Кнежевић .

Одговорно лице:

Мишо Коларевић
Директор ВСИ «Краљево»
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