УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд, Србија Факс: +381 11 3053-813
01-622/5 од 23.02.2018.године
На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним
набавкама(«Сл. гласник РС» број 124/2012 ,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке мале
вредности добара 01-622 /1 од 21.02.2018.године

Oбјављује

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ
02/2018 ради закључења Оквирног споразума на две године са више понуђача
Назив наручиоца: Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Адреса: Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд, ПИБ 101833051, Матични број 07009291.
Интернет страница наручиоца: www.sfb.bg.ac.rs
Врста наручиоца: установа, просвета - индиректни корисник буџетских средстава.
Врста поступка јавне набавке:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ради закључења
оквирног споразума на две године
Опис предмета јавне набавке: Набавка уља и мазива
ознака из општег речника набавке 09211000. Уља за подмазивање и средства за подмазивање
Критеријум за доделу уговора/закључење споразума је „ најнижа понуђена цена“.
Начин преузимања конкурсне документације: конкурсна документација може се преузети на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.sfb.bg.ac.rs.
Рок и начин за подношења понуда: Рок за подношење понуда је 07.03.2018.до 10,00 часова .
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, односно до 07.03.2018. године до 10,00часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: Универзитет у
Београду - Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава бр. 1, 11000 Београд, Писарница са назнаком
„Понуда за јавну набавку број 02/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ набавка добара „Уља и мазива
„потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета и ННБ-а Понуђач подноси понуду у
затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача,
телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по
истеку рока за подношење понуда 07.03.2018. године у 11,00 часова у присуству понуђача, у
просторијама Универзитеат у Београду - Шумарског факултета, Кнеза Вишеслава бр. 1, у Свечаној
сали, у приземљу.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана
јавног отварања понуда.
Контакт лица: Име и презиме:Зорица Стевановић , за правна питања
zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs
Факс: 011/3053-813
Техничка питања Пајо Војводић pajo.vojvodic@ sfb.bg.ac.rs

