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Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Др Суботића 5, 11000 Београд

www.batut.org.rs

Здравство

Поступак јавне набавке мале вредности

❄❅❆❇❈

ЈНМВ 12Д/2016 Средства за одржавање хигијене
Ознака из ОРН: 39800000-Производи за чишћење и полирање; 33760000-Тоалетна 

хартија, марамице; 19640000-Вреће и кесе за отпад; 39220000-Метле, четке; 

39525800-Крпе за чишћење; 39831200-Детерџенти; 39224330-Канте; 24455000-Средства 

за дезинфекцију.

Предмет набавке је обликован у 4 партије.

Уговор за ову набавку није резервисан за установе, организације или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

инвалидних лица.
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Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може прузети код Наручиоца, на Порталу Управе за јавне 

набавке или на интернет адреси Наручиоца: www.batut.org.rs

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Порескојуправи, Министарству 

финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет 
адреса: www.merz.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs

Детаљи су садржани у конкурсној документацији.
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Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, 

непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца: Институт за јавно здравље Србије "Др Милан 

Јовановић Батут", Др Суботића 5, 11000 Београд, у затвореној ковети са назнаком: Понуда за јавну 

набавку мале вредности добара, редни број 12Д/2016 "Набавка средстава за одржавање хигијене" за 

потребе Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" за партију/е________

- ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке, име лица за контакт, 
број телефона и електронску адресу.

Рок за достављање понуда је 27.07.2016. године до 10.00 часова, сагласно члану 95. ставу 2, тачка 1.

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Институт за јавно 

здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Др Суботића 5. 11000 Београд, дана 

27.07.2016. године у 10.30 часова.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у 

поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћење за 

заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено 

печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења 

и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.

10 дана од дана отварања понуда

Љиљана Михајловић
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