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На основу члана 55. Став 1. Тачка 2) члана 57. Став 1. и 2. и члана
60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 (www.fins.uns.ac.rs)
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку број I-01-27 ЈН 7/2013
за јавну набавку канцеларијске опреме и намештаја
1. Врста предмета јавне набавке су добра – канцеларијска опрема и
намештај.
Шифра из општег речника набавке: 39000000 – Намештај
(канцеларијски) 39120000; 39130000; 39150000
Јавна набавка је предвиђена у у Плану набавки Научног института
за прехрамбене технологије за 2013. годину, средства су
обезбеђена у Финансијском плану Научног института за
прехрамбене технологије за 2013. годину на конту 023710.
2. Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду позива
све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде према
конкурсној документацији наручиоца.
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама,понуђач доказује достављањем доказа из члана
77. Закона о јавним набавкама, а у складу са захтевима из
конкурсне документације и позива за подношење понуда. Ако
понуђач има седиште у страној држави, документација за
доказивање услова мора бити издата од стране надлежног органа
државе у којој понуђач има седиште и преведена на српски језик и
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оверена од стране судског тумача. Сва документа којима се
доказује испуњеност услова из члана 77. Закона о јавним
набавкама могу се достављати у неовереним копијама.
3. Непосредан увид и преузимање конкурсне документације сви
заинтересовани понуђачи могу извршити лично на адреси
наручиоца, у року од 30 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, радним
даном од 8 до 15 часова у просторијама Научног института за
прехрамбене технолгоије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1,
писарница. За преузимање конкурсне документације, представник
понуђача подноси овлашћење за преузимање документације,
податке о идентификацији и образац ПЕПДВ (за обвезнике ПДВа)
правног лица и прилаже доказ о уплати бесповратног износа од
350,00 динара на жиро рачун Научног института за прехрамбене
технологије број: 340-11007014-16, сврха уплате: ''Конкурсна
документација за јавну набавку број I-01-27 ЈН 7/2013'', а на име
манипулативних трошкова наручиоца на изради конкурсне
документације. Правна лица уплату наведеног износа треба да
врше безготовински са свог рачуна на рачун Научног института за
прехрамбене технологије.
Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за
достављање конкурсне документације (електронски, поштом
или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана пријема
захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском
поштом. У случају да понуђач захтева да му се конкурсна
документација достави електронском поштом, нема обавезу
накнаде манипулативних трошкова наручиоца на изради
конкурсне документације. Конкурсна документација може
бити бесплатно преузета и са Портала Управе за јавне
набавке,
са
интернет
странице
наручиоца
(www.fins.uns.ac.rs)/Javne nabavke.
4. Рок за подношење понуда је 09.09.2013.год, до 10:00 часова.
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са
назнаком: ''Понуда за јавну набавку I-01-27 ЈН 7/2013 за јавну
набавку канцеларијске опреме и намештаја - не отварати'', поштом
на адресу: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом
Саду, Булевар цара Лазара 1 или личном предајом у писарници.
Неблаговремене, незапечаћене, неправилно обележене и понуде са
непотпуном документацијом неће се узети у разматрање. Рок
важности понуде мора да буде најмање 30 дана од дана отварања
понуда. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Јавно отварање понуда одржаће се 09.09.2013. године у 10,30
часова, у просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар цара
Лазара 1, I спрат, соба 101. Отварање понуда је јавно и могу
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присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка јавног
отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку
предају оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати
само овлашћени представници понуђача.
6. Критеријум за доделу уговора је „економски најповољније
понуде“.
Детаљнији опис критеријума и методологије пондерисања садржан
је у конкурсној документацији
7. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана
отварања понуда.
Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити
закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у случају
примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета
само једна понуда, када уговор може бити закључен и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права).
Предвиђени датум закључења уговора је током септембра месеца
2013. године.
Рок за достављање обавештења о закљученом уговору о јавној
набавци је 5 дана од дана закључења уговора.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на
адресу Наручиоца: Научни институт за прехрамбене технологије,
Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 или електронском поштом,
захтевати од Наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуде, а Наручилац ће, у законском року, одговоре
проследити свим понуђачима који су преузели конкурсну
документацију. Особа за контакт је Зденка Марковић е-маил:
zdenka.markovic@fins.uns.ac.rs, факс: 021/450-728.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
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