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НАРУЧИЛАЦ 

ВЕТЕРИНАРСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИНСТИТУТ „НИШ“ 

НИШ, Димитрија Туцовића 175 

www.vsinis.rs 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО 

ЈН МВ 2/2019  
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“ 
Адреса: Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш 

Интернет страница: www.vsinis.rs 

Email: vsini@mts.rs 
 
2. Врста наручиоца: остало 
 
3. Врста поступка јавне набавке: Jавнa набавкa мале вредности  
 
4. Предмет јавне набавке: Набавка горива (бензин и дизел) путем дебитне картице за 
гориво. 
09134200 - Евро дизел 
09134200 - Евро дизел са адитивима 
09132100 - Евро Премијум БМБ-95 -безоловни бензин 
 
5. Критеријум за доделу уговора је “економски најповољнија понуда“. 

6. Преузимање конкурсне документације са порталa Управе за јавне набавке или 
интернет странице наручиоца www.vsinis.rs 
 
7. Рок и начин подношења понуде 
Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу наручиоца у затвореној 
коверти, са назнаком: „Понуда за јавну набавку горива путем дебитне картице за 
гориво ЈН МВ број 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуду доставити на адресу: 
Ветеринарски специјалистички институт „Ниш“, Димитрија Туцовића 175, 18106 Ниш, 
најкасније до 04.06.2019. године до 12 часова.   
На полеђини коверте навести тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
 
8. Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно, и то последњег дана 
за подношење понуда 04.06.2019.године у 12,15 у просторијама Ветеринарског 
специјалистичког института „Ниш“ у Нишу, ул. Димитрија Туцовића 175. 
 Отварању понуде могу присутвовати лица Понуђача која са собом донесу овлашћење 
за присуствовање отварању понуда. Овлашћење за представника понуђача мора да 
садржи име и презиме и број личне карте овлашћеног лица за присуствовање 
отварању понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од стране 
директора, односно овлашћеног лица подносиоца понуде.  
9.  Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде           
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 8 дана од дана 
отварања понуда. 

10. Остале одредбе: Наведене су у конкурсној документацији. 
 
11. Лице за контакт:  Новићевић  Снежана, тел.018/4263-301; 063/45 45 97. 
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