На основу члана 39. и члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32. Правилника о ближем уређењу поступка јавне
набавке 02 број 010-1176/5, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 07
број 07 број 057-2207/2 од 12.09.2017. године и Решења 07 број 057-2207/3 од 12.09.2017.
године, Комисија за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 14/2017, упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив Наручиоца: Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Наручилац).
2. Адреса Наручиоца: др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд.
3. Интернет страница Наручиоца : http://www.zzps.rs.
4. Врста Наручиоца: Установа.
5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
6. Предмет јавне набавке мале вредности – услугa чишћења седишта Завода за заштиту
природе у улици др Ивана Рибара број 91, Нови Београд, у свему према техничким
карактеристикама предмета набавке датим у оквиру Конкурсне документације.
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 – услуге чишћења.
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
9. Уговор се закључује на период од једне године, од 30.12.2017. до 30.12.2018. године.
10. Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација се може
преузети лично у пословним просторимама Наручиоца – Завод за заштиту природе
Србије; Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд; електронским путем са претходно
наведене интернет странице Наручиоца, са сајта Управе за јавне набавке и поштом.
Понуђач је дужан да, у случају преузимања на други начин осим са интернет странице
Наручиоца и сајта Управе за јавне набавке о томе писменим путем на меморандуму,
овереном и потписаном од стране овлашћеног лица, обавести и при томе наведе у
случају личног преузимања особу овлашћену да преузме Конкурсну документацију. У
случају достављања Конкурсне документације поштом, заинтересовани понуђач је
дужан да наведе тачну адресу доставе.
11. Начин подношења понуде: понуде се подносе у штампаној верзији непосредно или
путем поште на адресу Наручиоца – Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана
Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти са
обавезном назнаком „Понуда – не отварати, јавна набавка мале вредности услуга

мобилне телефоније - ЈНМВ 14/2017 на предњој страни, а на полеђини обавезно
назначити назив, адресу и број телефона контакт лица понуђача.
12. Рок за достављање понуда је 28.09.2017. године до 10:00. часова.
13. Место, време и начин отварања понуда: понуде ће се отворити у просторијама
Наручиоца – Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови
Београд, дана 28.09.2017. године у 10:30 часова. Отварање понуда је јавно и могу
учествовати сва заинтересована лица.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда - представници понуђача писмено овлашћење за активно учествовање у
поступку отварања понуда достављају пре почетка отварања понуда. Овлашћење мора
бити издато на меморандуму понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача.
15. Лица за контакт: Весна Јовановић и Јагодина Дукић у вези техничких карактеристика javne.nabavke@zzps.rs.

