ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«
Миke Петровића Аласа 12-14, Винча, Београд
Број: 2/575/3
Датум: 19.12.2018. год.
На основу члана 39., члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60.
став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС’’, бр. 124/12, 14/2015
и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 2/575 од 14.12.2018. године) и Решења
о образовању Комисије за јавну набавку (бр. 2/575/1 од 14.12.2018. године), Комисија за јавну
набавку Института за нуклеарне науке »Винча« сачињава и упућује следећи
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
1. Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«
2. Адреса Наручиоца: Микe Петровића Аласа 12-14, Винча, П. Фах 522,
11000 Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.vinca.rs
4. Врста наручиоца: Научна установа
5. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:
Опис: НАБАВКА ГАСОВА
Ознака из општег речника набавки: 24100000 – Гасови
6. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења (оквирног споразума),
са једним Понуђачем на период од 12 месеци.
7. Врста предмета: Добра
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке добра, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која
је раније приспела у пријемну службу/ писарницу Наручиоца.
9. Начин преузимања конкурсне документације:
Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала
.Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси
понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку (образац са стране 2
конкурсне документације) „Понуда за јавну набавку добара – НАБАВКА
ГАСОВА Д-1.1.35/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.

На коверти или кутији понуђач наводи своју адресу, телефон и
одговорно лице.
Понуде доставити у п и с а р н и ц у н а р у ч и о ц а на адресу:
Институт за нуклеарне науке »Винча« Винча, П. Фах 522, 11000 Београд.
Рок за подношење понуда је до 27.12.2018. године до 10:00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до истекa рока
наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су послате.
Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан,
благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 10:00 часова првог
наредног радног дана.
11. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се дана 27.12.2018. године у 10:15 часова
у просторијама Управне зграде Института за нуклеарне науке »Винча«,
ул. Мике Петровића Аласа 12-14 у Винчи.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене /заведене од стране
Наручиоца.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда може присуствовати један овлашћени представник понуђача
који мора Комисији наручиоца поднети оверено овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
13. Рок за доношење одлуке: до 10 дана од дана отварања понуда
14. Лице за контакт:Милан Опалић и Јелена Тодоровић
E-mail адреса: javnenabavke@vinca.rs

