
У складу са чл. 55. и 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015)  

ИНСТИТУТ ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

oбјављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о продужењу рока за подношење понуда 

за јавну набавку добара  бр.  01 /2020 

Набавка  Електричне енергије 

1. Назив наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 

2. Адреса наручиоца: Војводе Степе 444а, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: http://www.imgge.bg.ac.rs   

4. Врста наручиоца:  Научно истраживачка установа 

5. Врста поступка ЈН:  Добра у поступку јавне набавке мале вредности 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет ЈН бр. 01/2020 су добра – 

Набавка Електричне енергиј ОРН - 09310000 

7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.02.2020.године 

8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 25.02.2020.године 

9. Разлог за продужење рока: У делу конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 27 , мења се 

чл.12 и сада гласи: Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и закључује се на период од годину 

дана, односно до утрошка средстава намењених за ову набавку у члану 2.Став1.овог Уговора. Уколико се 

уговор закључује са тренутним снабдевачем, и уколико постоји континуитет у снабдевању, уговор ступа на 

снагу првим даном у месецу са даном потписивања уговора. У осталим случајевима, уколико дође до 

промене снабдевача уговор ступа на снагу до завршетка законске процедуре ,  и траје годину дана од 

потписивања уговора,односно до утрошка средстава намењених за ову набавку исказаних у члану 2. Став 1. 

Овог Уговора. 

 Наручилац је извршио измену  конкурсне документације, дана 25.02.2020.године, те се из тог разлога 

одлучио за продужење рока за подношење понуда. 

10. Време и место подношења понуда (нови рок): Нови рок за подношење понуда је     05.03.2020. године, до 

10,00 часова.  Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до  

05.03. 2020. године, до 10,00 часова. 

11.Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, дана 05. марта 2020. 

године у 11:00 часова у просторијама наручиоца у Београду,  улица Војводе Степе 444а .  

 

12. Контакт:  e-mail: smitrovic@imgge.bg.ac.rs   

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

