ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Природно-математички факултет

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

Интернет страница наручиоца:

www.pmf.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су добра -потрошни лабораторијски материјал за потребе
реализације иностраних пројеката SCOPES, по партијама
Назив и ознака из општег речника јавних набавки je: 38437000 Лабораторијске пипете и
прибор, 42122500 Лабораторијске пумпе и прибор

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Осам партија (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.)
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсну документацију преузети у електронском облику на интернет адреси наручиоца
www.pmf.uns.ac.rs, као и на Порталу јавних набавки

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести пословно име, адресу, телефон, е–маил адресу и одговорно лице.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Трг Достеја Обрадовића 3, Нови Сад, са назнаком: ,,,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ПОТРОШНИ
ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНОСТРАНИХ ПРОЈЕКАТА SCOPES НА ДЕПАРТМАНУ ЗА БИОЛОГИЈУ И
ЕКОЛОГИЈУ; ЈН БР. 15/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”,, ЗА ПАРТИЈУ/Е ______”, у радно време Наручиоца од 08,00 до 13,00 часова.
Рок за подношење понуде је до 26.12.2016. године, до 09,00 часова.
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.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 26.12.2016. године, на Природно-математичком
факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, II спрат, клуб Департмана за
математику и информатику и Департмана за физику, са почетком у 10,00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници
понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну
набавку доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:

Одлуку о избору најповољније понуде ће бити донета у у оквирном
року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.
.
Лице за контакт је Славко Ћурчић, службеник за јавне набавке, извршни директор за опште и
заједничке послове, телефон 021 485 2713, е-маил: nabavke@pmf.uns.ac.rs

