
Универзитет у Новом Саду 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Трг Доситеја Обрадовића 8 

р а с п и с у ј е  

О  Г  Л  А  С 

o продаји аутоклава 

  прикупљањем писмених понуда 

 

 

Предмет продаје је аутоклав Сутјеска 500 из 1973. године, почетна цена је 47.200,00 дин са ПДВ-ом. 

 

Аутоклав се може погледати сваког радног дана у времену од 9 – 11 часова, у лабораторији број 6 

(Припремна соба) у приземљу хемијског павиљона, Департмана за фитомедицину и заштиту животне 

средине, Пољопривредни факултет, Нови Сад. Контакт 021 485 3357 

Понуда треба да садржи: 

- назив, седиште, адресу и контакт  телефон овлашћеног лица понуђача; 

- износ понуде. 

Сваки достављени докуменат мора бити потписан од стране овлашћеног лица. 

Понуђачи не могу понудити нижу цену од почетног износа.  

Писмене понуде се достављају у затвореној коверти  на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Д. 

Обрадовића 8, са назнаком ''Понуда за закуп откуп аутоклава - не отварај''. 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања обавештења на сајту Пољопривредног 

факултета. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. 

Понуда у којој је цена дата описно неће се разматрати. 

 

Избор најповољнијег понуђача 

Отварање понуда обавиће се 25.05.2018.г. у 13,00 часова, у Сали за седнице, Деканат, уз присуствовање  

пријављених на оглас, лично или преко пуномоћника. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена, уз испуњавање и других услова 

огласа. 

Уколико на оглас пристигне једна понуда иста ће се узети у разматрање. 

Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине комисија ће позвати  понуђаче који су 

понудили исти износ закупнине да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову затворену 

писмену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће 

комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико позвани понуђачи не доставе нове понуде у 

датом року или су доставили нове понуде са истоветним износом, комисија задржава право да избор 

најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу. 

Купац је дужан да приликом закључења уговора о купопродаји достави изјаву за коју намену ће користити 

купљени аутоклав. 

Пољопривредни факултет задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка. 


