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II ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности ради закључења уговора о јавној
набавци
Предмет јавне набавке: Одржавање лабораторијске опреме по партијама: партија 11.
Одржавање гасног хроматографа „Agilent tehnologies“ ЈН бр. 56/2018 (општи речник
јавних набавки 50421000)
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за учешће у
поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености
услова утврђених конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама.
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Испуњеност услова доказује се потписивањем изјаве понуђача о испуњености услова
из члана 77. став 4. а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има негативне
референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене
цене“ сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
појединачну јавну набавку и то најкасније до 10 часова до 09.01.2019. као последњег дана
истека рока за подношење понуда.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца, сматраће се
благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног радног дана наручиоца
до 10 часова.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, са почетком у 10,15 часова последњег дана рока за подношење понуда и то 09.01.2019.
седишту наручиоца, у ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у канцеларији правника.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о
јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031/563-150, особа за
контакт Смиља Ћосић.

