
На основу члана 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“, 

улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

о покретању поступку јавне набавке мале вредности добара:  

Прибор за одржавање хигијене и текстилни производи, по партијама 

 
1. Подаци о наручиоцу:   

 Назив наручиоца: Институт за кукуруз “Земун Поље” 

 Адреса: улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун  

 Интернет адреса:  www.mrizp.rs 

 

2. Врста поступка:   

 Поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења уговора. 

 

3. Опис предмета јавне набавке:   

 Предмет јавне набавке број М-34/15, је набавка добара – Прибор за 

одржавање хигијене и текстилни производи, по партијама и то: 

 

o Партија 1 – Разни конопци и ужад,  

o Партија 2 – Разни готови текстилни производи, 

o Партија 3 – Производи за чишћење. 

 

 Назив и ознака из општег речника:   

o 39220000 – Кухињска опрема, предмети за домаћинство и 

потрепштине за угоститељство, 

o 39500000 – Текстилни производи. 

 

4. Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“. 

 

5. Конкурсна документације се може преузети са Портала јавних набавки и 

са интернет странице наручиоца www.mrizp.rs  

 

6. Назив, адреса и интернет адреса државног органа или организације где се 

могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, 

заштити животне средине и заштити при запошљавању, условима рада: 

 

 Пореске обавезе – Министарство финансија Републике Србије, Пореска 

управа, Саве Машковића 3-5, Београд, (www.poreskauprava.gov.rs). 

Посредством 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; 

 Заштита животне средине - Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд (www.mpzzs.gov.rs); 
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Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд 

(www.sepa.gov.rs)  

 Заштита при запошљавању, условима рада - Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд 

(www.minrzs.gov.rs). 

 

7. Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун са назнаком ''Понуда за 

учествовање у  поступку јавне набавке мале вредности  добара – Прибор за 

одржавање хигијене и текстилни производи, по партијама, назив партије за 

коју се подноси понуда – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца 16.09.2015. године до 10:00 

часова. 

 

8. Јавно отварање понуда обавиће се 16.09.2015. године, са почетком у 10:15 

часова, у просторијама Института за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун уз присуство овлашћених 

представника заинтересованих понуђача, (овлашћење мора бити 

оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и 

потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за 

јавну набавку, непосредно пре почетка отварања понуда). 

 

9. Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

 

10. Особа за контакт је Бајагић Јелена, e-mail адреса javnenabavke@mrizp.rs 

 

 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs

