
                                                                                                                                                                                                         
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 
Београд, Немањина 22-26 

број: 404-02-333/5/2015-13 

    датум:10.08.2015. године 

 

  

 

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним 

набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12; 14/15 у даљем тексту: Закон), наручилац 

„Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за националне 

референтне лабораторије“ објављује 

 

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: радови на изградњи карантинског стакленика 

фитосанитарне лабораторије  

- I фаза планираних радова 

-уговор о извођењу предметних радова (I  фаза) биће закључен по систему 

„кључ у руке“. 

-радови ће се изводити на локацији наручиоца „Министарство пољопривреде 

и заштите животне средине - Дирекција за националне референтне лабораторије“, 

Земун, Батајнички друм 7 део, бр.10. 

-Oзнака из општег речника набавке: 45223800- монтирање и постављање 

монтажних конструкција. 

5.Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

6. Критеријум за доделу уговора:  

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“, на начин објашњен у конкурсној документацији предметне јавне 

набавке. 

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/


Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност има понуђач који 

понуди краћи рок за извођење радова. 

У ситуацији када постоје две или више понуда у којима је понуђена иста цена и исти 

рок извођења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за 

изведене радове.  
 

7. 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 . 

 

8. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузимати: 

- непосредно у просторијама седишта наручиоца „Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за националне референтне 

лабораторије“ у Земуну, Батајнички друм 7. део, број 10, сваког радног дана у 

времену од 08 до 15 часова, од дана објављивања јавног позива и конкурсне 

документације на Порталу јавних набавки, све до задњег дана рока за подношење 

понуда, 

-са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs  и 

- са интернет странице наручиоца „Дирекције за националне референтне 

лабораторије“ - www.dnrl.minpolj.gov.rs. 

 

9. 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. 

Крајњи рок за подношење понуда је 09.09.2015. године, до 10 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.  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/lat
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.zso.gov.rs/index.htm
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/


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. 

10. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се истог дана када истиче и рок за 

подношење понуда, дана 09.09.2015. године са почетком у 11:30 часова, на адреси 

„Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Дирекција за 

националне референтне лабораторије, Земун, Батајнички друм 7. део, број 10.  

 

11. 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. 

 

12. 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.  

 

13.Рок за закључивање уговора: 

Уговори ће се закључити са изабраним понуђачем–  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.  
Уколико у овом поступку буде поднета само једна понуда, наручилац може 

закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

            Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

14.Остале информације: 

Ради припреме и подношења одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачима 

ће бити омогућено, да пре подношења понуде обиђу локацију-објекат на коме се 

изводе радови, као и да изврше увид у постојећи „Пројекат за грађевинску дозволу“ и 

„Главни пројекат“, а све у циљу  прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који 

су предмет јавне набавке. Наручилац ће, на основу званичног захтева који буду 

достављени у писаној форми, заинтересованим лицима омогућити увид у пројекте, 

односно организовати заједнички обилазак локације објекта. 

Особа за контакт је Александра Божић, е-маил: aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs, 

факс:  011 377 2025 

 

                     

 

     Комисија за јавну набавку Наручиоца 

mailto:aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs

