
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив наручиоца: Институт за сточарство Земун. 
Адреса наручиоца: Ауто пут Београд Загреб 16, Земун 
Интернет страница наручиоца: www.istocar.bg.ac.rs 
Врста наручиоца: Специјализована научноистраживачка установа за област анималне 
производње. 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета: Добра 
Опис предмета: Електрична енергија ЈН 1/2014 
Ознака из општег речника набавка: 09310000– електрична енергија 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је 

документација доступна: www.portal.ujn.gov.rs ,  www.istocar.bg.ac.rs 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи су обавезни да 
понуде доставе поштом или лично до  24.03.2014. г. до 12  часова у канцеларију 
секретарице директора у приземљу где ће се понуди доделити број датум и час приспећа 
пошиљке. Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до 
датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде. Понуда мора бити јасна и 
недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом овлашћеног 
лица понуђача понуђача на адресу: Институт за сточарство, ауто пут Београд Земун 16. у 
једној затвореној и запечаћеној коверти са видљивом ознаком: „понуда за ЈН 1/2014 
Електрична енергија“, 
На полеђини коверте навести : назив, адресу, телефон и факс понуђача као и контакт 
особу. 
Место, време и начин отварања понуда: Обавиће се јавно пред комисијом 24.03.2014 г. у 
13  часова у сали за састанке на адреси наручиоца (Институт за сточарство, ауто пут 
Београд Земун 16). 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуде: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице а 
само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Представници 
понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у 
поступку отварања понуда. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора: до 25 дана од дана отварања понуда 
Лице за контакт: Писмене захтеве за појашњењем у вези са позивом и конкурсном 
документацијом могу се слати најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда 
писаним путем и то: поштом на адресу: Институт за сточарство, ауто пут Београд Земун 16 
одељење комерцијалне службе или на факс 011/3192692 обавезно са назнаком за шефа 
комерцијалне службе Михајла Воркапића и називом предметне набавке  
 
 
 
Датум 
 
20.02.2014. године 
 


