
 
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Београд, Војводе Степе 444а 
 
Број ЈН: 14/2017-18 
Датум: 11.01.2018 
 
 
 

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник РС“ , број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство објављује: 
 
 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е 
 
 
Назив наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
 
Адреса наручиоца: Војводе Степе 444а 
 
Интернет страница наручиоца: http://www.imgge.bg.ac.rs 
 
Врста наручиоца: Установа 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врсте предмета: Добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Хемијски производи – ОРН 24000000 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Уговор ће бити додељен у складу са критеријумом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
 
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоцаhttp://www.imgge.bg.ac.rs. 
 
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 
 

http://www.imgge.bg.ac.rs/�
http://www.imgge.bg.ac.rs/�


Рок за подношење понуда истиче у 0930

 
 часова 22.01.2018. године.  

Адреса за подношење понуда је: Институт за молекуларну генетику и генетичко 
инжењерство, Војводе Степе 444а, п.фах23 11010 Београд или лично, у канцеларији 
административне службе наручиоца. 
 

Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком: 
НЕ ОТВАРАТИ 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ 
 
Место време и начин отварања понуде: 
 
Отварање понуда биће одржано 22.01.2018. године са почетком у1100

 

часова у Институту за 
молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду, Војводе Степе 444а у Београд. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
подносилаца понуда. 
 
Роковисерачунају у складусаЗаконом о општемуправномпоступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и 
31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010). 
 
Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку 
отварања понуда:  
 
Дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама 
(,,Сл.гласник РС“ , број 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 
 
Рок за доношење одлуке: Законски рок 
 
Лице за контакт: 
 
За сва допунска обавештења и информације заинтересовани учесници могу послати 
захтевена телефакс или путем електронске поште. Особa за контакт: Сања Митровић, 
дипл.економиста, број телефакса: 011/3976-065, адресе електронске поште: 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs
 

. 

 
 


