
 

                          

 

 
Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 
Кпмисија за јавну набавку 
Брпј: 03/2020 
Датум: 20.03.2020 
На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пбјављује 
се: 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

 
Назив наручипца: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Адреса наручипца: Впјвпде Степе 444а, Бепград 
Интернет страница наручипца: www.imgge.bg.ac.rs   
Врста наручипца: Устанпва 
Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти –„Резервисане набавке“ 
Врста предмета: Услуга 

Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: набавка услуга ппсредпваоа при куппвини авип карата и других путнух 
карата и резервацији хптелскпг смештаја за службена путпваоа у земљи и инпстранству, шифра 63500000 – УСЛУГЕ 
ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА. 
Угпвпрена вреднпст:  
Угпвпрена вреднпст изнпси: 2.000.000.00 динара. 
Критеријум за дпделу угпвпра: 
Најнижа ппнуђена цена. 
Брпј примљених ппнуда: У ппступку јавне намабке мале вреднпсти –„Резервисане набавке“ примљена је 1 (једна) 
ппнуда. 
Највиша и најнижа ппнуђена цена:  
Најнижа ппнуђена цена изнпси 0,01   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст.  
Највиша ппнуђена цена изнпси 0,01 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст. 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 0,01   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст.  
Највиша ппнуђена цена изнпси 0,01 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст. 
 
Како јe пристиглa 1 (jедна)  прихватљива понуда за предметну набавку и како је Комисија за јавну набавку  

констатовала да је понуда понуђача   Omni S plus DOO,Савски трг 7,Бепград прихватљива и нема битних недостатака 

из чл.106 ЗЈН, да је благовремена и одговарајућа, да не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача, као и да не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, односно да је прихватљива у смислу 

одредбе из члана 3,став1, тачка 33 ЗЈН. 

Како је  прихватљива понуда наведеног понуђача идентичне по свим наведеним критеријумима за оцењивање понуда 

и начина вредновања понуда уговор за предметну набавку ће се доделити: 

Omni S plus DOO,Савски трг 7,Бепград 

 Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 12.03.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 16.03.2020. 
Закључен је угпвпр са ппнуђачем Omni S plus DOO,Савски трг 7,Бепград  
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи пд датума пптписиваоа и траје дп утрпшка средстава, пднпснп на перипд пд 
12 месеци пд дана пбпстранпг пптписиваоа. 
                                                                                             
                                                                                                                                                                      Председник кпмисије 
   

                                                    Саоа Митрпвић 
 

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

