
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015)

Позив за подношење понуде  
ЈН МВ 04/2017

1. назив, адреса и интернет страница:  ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ 
„СОМБОР“,   Сомбор;  
2. врста наручиоца: Установа
3. врста поступка јавне набавке: мале вредности
4. природа и обим добра и основна обележја, односно назив и ознака из општег речника набавке:
-  Набавка Real time PCR; апарат је намењен за рад у области лабoраторијске дијагностике 
   ОРН  38432000 - Апарати за анализу,
5. критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
      
Предмет набавке није обликован у  партије

6. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна 
документација доступна:
- портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs
- интернет страница наручиоца,  www.vsisombor.rs
- непосредно преузимање на адреси Стапарски пут 35, Сомбор (сваког радног дана 07.30 -14 часова)
7. начин подношења понуде и рок;
- понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или на 
адресу наручиоца: ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „СОМБОР“,   Сомбор, са 
напоменом “Понуда за јавну набавку мале вредности -  ЈН МВ 04/2017".
Рок 22.11.2017до 13.00 часова.
8. место, време и начин отварања понуда;
- отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана  
22.11.2017. у 13.15 часова на адреси: ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ 
„СОМБОР“,   Сомбор, у присуству Комисије за предметну јавну набавку.
9. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда;
- понуђач може да поднесе само једну понуду
- понуда мора бити попуњена на обрасцу из конкурсне документације на српском 
језику,јасна,недвосмислена,читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне 
документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
- право учешћа у поступку имају домаћа или страна правна и физичка лица, која поднесу доказе у 
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 
којим доказују испуњеност услова из члана 75.Закона о јавним набавкама,као и додатне услове 
прописане конкурсном документацијом, а које доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона о 
јавним набавкама и на начин прописан конкурсном документацијом.
- понуда са варијантама није дозвољена 
- понуда мора да важи најмање 45 дана од дана отварања понуда.
- незатворене, непотпуне и неблаговремене  понуде неће бити разматране.
- лица у стечајном и ликвидационом поступку не могу учествовати у поступку јавне набавке
10. рок за доношење одлуке;
- Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања понуда која ће 
бити образложена и која ће садржати податке из члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 
РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и која ће бити објављена понуђачима на Порталу јавних набавки и
на нашем сајту, у року од 3 дана од дана доношења, у складу са изменама и допунама ЗЈН.
11. контакт: vsi.sombor@gmail.com

Конкурсна документација за  ЈН МВ   04/2017


