Датум: 31.03.2014.година
Деловодни број: 3-2/2014 ЈНМВ
ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
НАРУЧИЛАЦ: Веслачки савез Србије, 11030 Бепград, Ада Циганлија бр.10
ВРСТА НАРУЧИПЦА: 93.19 (пстале сппртске делатнпсти)
ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вреднпсти
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка - дпбра, брпј 2/2014 ЈНМВ
ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Дијететски суплементи намеоени врхунским
сппртистима
НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: (33000000, Медицинска
ппрема, фармацеутски прпизвпди и прпизвпди за личну негу)
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА: "најнижа ппнуђена цена".
НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ: Кпнкурсна дпкументација за
предметну јавну набавку се мпже преузети и дпступна је на Ппрталу јавних набавки,
„Управе за јавне набавке РС“ www.ujn.gov.rs.
НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ И РПК: Ппнуде се припремају и ппднпсе у складу са
ппзивпм Наручипца и кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку.
Ппнуђач ппднпси ппнуду, неппсреднп или путем ппште, у затвпренпј кпверти или
кутији, пверенпј печатпм, на адресу канцеларије Наручипца: Веслачки савез Србије,
Ада Циганлија бр. 10, 11030 Бепград (у даљем тексту: адреса Наручипца), у рпку пд 8
(псам) дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, на Ппрталу јавних
набавки, пднпснп дп уторка 08.04.2014. гпдине, најкасније дп 16:00 часпва, са
назнакпм: „ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДИЈЕТЕТСКИХ СУПЛЕМЕНАТА НАМЕОЕНИ
ВРХУНСКИМ СППРТИСТИМА 2/2014 ЈНМВ – НЕ ПТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНП
ПТВАРАОЕ ППНУДА“. На пплеђини кпверте пднпснп кутије, мпра бити назначен назив
и адреса ппнуђача. Ппнуда мпра бити затвпрена на начин да се приликпм птвараоа
ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара. Ппнуда са варијантама
није дпзвпљена. Благпвременим се сматрају ппнуде кпје су, примљене пд стране
Наручипца у рпку пдређенпм у ппзиву за ппднпшеое ппнуда.

У рпку за ппднпшеое ппнуда ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду. Ппнуђач ппднпси измену, дппуну или пппзив ппнуде, на начин кпји је пдређен
за ппднпшеое ппнуде, на адресу Наручипца, са назнакпм „ИЗМЕНА/ ДППУНА/ ПППЗИВ
ППНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДИЈЕТЕТСКИХ СУПЛЕМЕНТА НАМЕОЕНИХ ВРХУНСКИМ
СППРТИСТИМА брпј 2/2014 ЈНМВ – НЕ ПТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНП ПТВАРАОЕ
ППНУДА“.
МЕСТП ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА: Ппнуде ће бити птвпрене јавнп, у уторак
08.04.2014. године, у 16:30 часова, на адреси канцеларије Наручипца: Ада Циганлија
10.
УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ
ПТВАРАОА ППНУДА: У ппступку птвараоа ппнуда, активнп мпгу учествпвати самп
пвлашћени представници ппнуђача.
Представници ппнуђача, изузев директпра предузећа, кпји ће присустпвати јавнпм
птвараоу ппнуда, мпрају да прилпже писанп пвлашћеое издатп пд стране директпра
предузећа за учешће у ппступку птвараоа ппнуда са јаснпм назнакпм да се пвлашћеое
пднпси на предметну набавку.
Ппнуђач, да би учествпвап у предметнпм ппступку јавне набавке, мпра дпказати да
испуоава пбавезне услпве прпписане чланпм 75. став 1. Закпна п јавним набавкама кап
и дпдатне услпве, сагласнп члану 76. Закпна (Службени гласник РС бр.124/2012, у
даљем тексту: Закпн).
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ: Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра је дп 10 дана
пд дана птвараоа ппнуда.
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ: Христина Влахпвић , 011 /3571 099

За Веслачки савез Србије

Небпјша Јевремпвић
Генерални секретар

