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ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 
1. Подаци о наручиоцу: 

Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине-Дирекција за националне референтне лабораторије, Немањина 
22-26, Београд; 
- Матични број: 17855140 
- ПИБ: 10850819; 
 -Интернет  страница: www.dnrl.minpolj.gov.rs 
 

2. Врста наручиоца: Орган у саставу Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине – државни орган;  

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак;  

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
- Предмет јавне набавке: добра- опрема за лабораторијска испитивања 

квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и 
испитивање присуства антибиотика у млеку. 

Јавна набавка је обликована у 11 партија. 
- Ознака из општег речника: 
Називи и ознаке из ОРН по партијама: 
1.партија:Лабораторијски намештај-ОРН:3918000, 33158300 
2.партија: Фрижидери и замрзивачи- ОРН: 39711100 
3.партија:Микроскоп- ОРН:38511000 
4.партија: Апарати за припрему узорака- ОРН:39711210,3843600, 
5.партија: Уређај за одређивање резидуа антибиотика у сировом млеку из 
једног узорка млека- ОРН:38434530, 
6. Партија: Уређај за одређивање резидуа антибиотика по групама у сировом 
млеку-   OРН:38434530, 
7.партија:Ваге- ОРН: 38311100,38311200, 
8.партија: ELISA процесор-ОРН:33127000, 
9.партија: Расхладни уређај (компресор)- ОРН:42512500, 
10.партија:Инкубатори- ОРН:33152000 
11.партија: Опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку-
ОРН: 42931100, 3843700. 
 
 



5. Критеријум за доделу уговора:  
Одлука о додели уговора, посебно за сваку партију,  донеће се применом 

критеријума „најнижа понуђена цена“, на начин објашњен у конкурсној 
документацији. 

 
6. Адресе и интернет адресе државних органа или организација, 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.:  

- О пореским обавезама – у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде Републике Србије, ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република 
Србија, интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs.  

Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови 
органи. 

- О заштити животне средине – у Агенцији за заштиту животне средине, ул. 
Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Република Србија, интернет адреса: 
http://www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, 
интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/lat   

- О заштити при запошљавању, условима рада – у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина 11, 11000 Београд, Република 
Србија, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs и у Заводу за социјално 
осигурање – Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија, 
интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm . 

 
7. Начин преузимања конкурсне документације: 
Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта  

Дирекције за националне референтне лабораторије - www.dnrl.minpolj.gov.rs. 
 
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: 
Понуђач подноси понуду лично (предајом преко писарнице републичких 

органа – Немањина 22-26, Београд, приземље) или путем поште на адресу 
наручиоца „Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за 
националне референтне лабораторије“-Београд, Немањина 22-26. 

На основу рока предвиђеног чланом 95.став 2.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), крајњи рок за подношење понуда је 
09.07.2015. године до 9 часова. 

Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста 
буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.  

Понуде се подносе у затвореној коверти/ кутији тако да се са сигурношћу 
може утврдити да се први пут отвара у поступку јавног отварања понуда.  

На полеђини коверте/ кутији навести: назив и адресу понуђача, име и број 
телефона лица за контакт.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/ кутији је потребно 
назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника 
у заједничкој понуди, као и име и број телефона једног лица за контакт. 

Начин подношења понуда по партијама детаљно је објашњен у конкурсној 
документацији. 

 



 
9. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда одржаће се истог дана када истиче и рок за 

подношење понуда, дана 09.07.2015. године са почетком у 11 часова, на адреси 
„Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Дирекција за 
националне референтне лабораторије, Земун, Батајнички друм 7. део, број 10.  

 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда:  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 
Представник понуђача дужан је да достави писано овлашћење са бројем и 

датумом издавања и печатoм и потписом одговорног лица за учествовање у отварању 
понуда. 

Услови под којим представници понуђача и друга заинтересована лица могу 
учествовати или присуствовати поступку отварања, детаљно су објашњена у 
конкурсној документацији. 
 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора:  
На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће у року од 

највише 25 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о додели уговора по 
партијама.  

 
12.Рок за закључивање уговора: 
Уговори ће се закључити са изабраним понуђачем по партијама –  8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 149. став 6.), 
односно по окончању евентуалног поступка по захтеву за заштиту права понуђача 
и јавног интереса.  

 
13. Лице за контакт: 
Светлана Ђого Станојевић (svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs). 
 
                     
 
                       Комисија за јавне набавке наручиоца 


