
 

 
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Комисија за јавну набавку 
Број: 23/2016 
Датум: 25.11.2016 
Београд, Војводе Степе 444а 
 
На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на 
основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са 
припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом брoj 23/2016 за јавну набавку мале 
вредности добра хемијски производи, од 22.11.2016.године, Наручилац доноси следеће:  
 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности добра хемијски производи 23/2016 

 
 

• У вези са питањем заинтересованог лица које гласи: 
  

Obraćamo Vam se sa molbom za pojašnjenje konkursne dokumentacije br JN broj 22/2016, Hemijski proizvodi 
 
Orazac IV.3.1. Obrazac ponude – obrazac strukture cene sa specifikacijom javne nabavke sadrži kolone 
jedinična cena bez PDV-a i jedinična cena sa PDV-om, koje je potrebno popuniti. 
Isti obrazac ne sadrži kolone ukupna cena bez PDV-a i ukupna cena sa PDV-om koje moraju odgovarati ukupnoj 
ceni iz obrasca IV.3. Obrazac ponude. 
Kako se u nekim partijama u koloni 4) Količina u Obrascu IV.3.1. pojavljuje količina više od 1, da li je prihvatljivo 
u koloni ukupno upisati ukupan iznos pomnoženih kolona 4)Količina i 5) Jedinična cena bez PDV-a? 
 

• Наручилац појашњава: 
 
1.  Битно је да се износи у колонама 5 и 6 у делу укупно, табеле која се односи на ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
– ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ слажу са вредностима из обрасца 
понуде како у делу укупан износ беѕ ПДВ-а тако и у укупном износу са ПДВ-ом.  
Прихватљиво је у колони уписати укупан износ помножених колона 4) и 5). 
 
 
Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у 
року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси 
наручиоца www.imgge.bg.ac.rs. 
 
 

Председник комисије  
Матија Кликовац с.р. 
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