Датум: 04.05.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Институт за хигијену и технологију меса

Адреса наручиоца:

Каћанског 13, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.inmes.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста предмета:

Добра

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка добара у отвореном поступку број ЈН 03/2018 – Real time PCR (QPCR)
Ознака из општег речника набавки: 3850000 Апарати за проверу и испитивање
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Kонкурснa документацијa се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет
странице наручиоца Института за хигијену и технологију меса, Београд, Каћанског 13.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу:
Институт за хигијену и технологију меса, 11000 Београд ул. Каћанског 13
са назнаком:
„Не отварати-Понуда за набавку добара – Real Time PCR (QPCR), јн.бр. 3/2018
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.
05.2018. године до 10,00 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.

Понуда 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. Иста ће се неотворена вратити понуђачу са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 15.05.2018.године у 12 часова, на адреси наручиоца:
Институт за хигијену и технологију меса, Београд, ул. Каћанског 13.
Понуде ће се отварати по редоследу пристиглих и заведених понуда у писарници.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача морају имати писмено овлашћење, тј. пуномоћје које ће предати
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и биће
достављена понуђачима.
Лица за контакт: Саша Пречаница, тел. 011/2651-825, факс: 011/2651-825, e-mail:
sasa.precanica@inmes.rs и institut@inmes.rs

