Завод за антирабичну заштиту -

Пастеров завод, Нови Сад
Национална референтна лабораторија за беснило
Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад
Тел./факс: 021/6611-003, 420-528
ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388
Еmail: paster-ns@neobee.net
Web: www.paster.org.rs
Број 01-50/6
20.03.2015.
НОВИ САД
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.

Назив наручиоца: Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад

2.

Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад

3.

Интернет страница наручиоца: http://www.paster.org.rs/

4.

Врста наручиоца: Здравство

5.

Врста поступка: Jaвна набавка мале вредности

6.

Врста предмета: Добра

7.

Опис предмета набавке, назив и изнака из општег речника:

Говеђи серум: Foetal Bovine Serum и Newborn Calf Serum.
ОРН: 24931250 – Подлоге за развој култура
8.

Број партија: Јавна набавка није обликована по партијама

9.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна:
Конкурснa документација се може преузети са:



интернет странице наручиоца - http://www.paster.org.rs/ и
са Портала јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/
11. Адреса и интернет адреса дражавног органа или организације, односно
органа или службе територијане аутономије или локалне самоуправе где
се благовремено могу добити исправни подаци о пореским обавезама:

Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
запошљавању, условима рада и сл. се могу добити код следећих институција:

при

 Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
 Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/SiteCir/Default.aspx
 Министарство правде и државне управе - http://www.drzavnauprava.gov.rs/
 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - http://www.minrzs.gov.rs/
 Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - http://www.merz.gov.rs/cir

12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат са понудом
мора имати ознаку "Понуда за јавну набавку говеђег серума, ЈН број 01/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице. Понуду
доставити на адресу Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад, Хајдук
Вељкова 1, 21000 Нови Сад.
Рок за подношење понуда је 03.04.2015. до 11:00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 03.04.2015.
године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.
13. Место, време и начин отварња понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 03.04.2015. године у 11:30 часова, у библиотеци
Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови
Сад.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да
приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о
отварању понуда, осим у оне које су означене као поверељиве, сходно члану 14 Закона о
јавним набавкама (’’Сл.гласник РС’’ бр. 124/2012).
Овлашћени представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да
изнесе евентуалне примедбе на поступак отварања, које се уносе у записник о отварању
понуда.
15. Рок за доношење одлуке o додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

16.

Лице за контакт:

Александра Радић; путем поште на адресу Наручиоца, тел./факс: 021/6611-003, еmail:
pasterоv.zavod@gmail.com
Директор
Проф. др Душан Лалошевић

