
 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 

Брпј ЈН: 07/2020 
Датум: 03.06.2020 
 

На основу чл. 55. став 1. тачка 2, 57. и 60. Закона о јавним набавкама и допунама Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)  Институт за молекуларну 

 генетику и генетичко инжењерство објављује: 

 
 

П П З И В  З А  П П Д Н П Ш Е О Е  П П Н У Д Е 
 
Назив наручипца: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Адреса наручипца: Впјвпде Степе 444а 
Интернет страница наручипца: http://www.imgge.bg.ac.rs 
Врста наручипца: Устанпва 
Врста ппступка јавне набавке: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти 
Врсте предмета: Дпбра 
 
Ппис предмета набавке:  
Предмет јавне набавке брпј 07/2020 је дпбрп - Лабпратпријски пптрпшни материјал -  пбликпван у 2 партије и тп: 
 

  

Партија бр. 1 -  Sarstedt „или одговарајући”   

Партија бр. 2 -  Лабораторијски судови LLD „или одговарајући”  

 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 
Лабпратпријски пптрпшни материјал  – ПРН 38000000 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 
Угпвпр ће бити дпдељен у складу са критеријумпм НАЈНИЖА ППНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, пднпснп интернет адреса где је кпнкурсна дпкументација дпступна: 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
наручипцаhttp://www.imgge.bg.ac.rs. 
 
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: 
Рпк за ппднпшеое ппнуда истиче у  10,00

   
часпва 12.06.2020. гпдине.  

Адреса за ппднпшеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 444а,  11042 
Бепград или личнп, у канцеларији административне службе наручипца. 
Ппнуду ппднети у затвпренпј кпверти са назнакпм ЈН бр. 07/2020 – Лабпратпријски пптрпшни материјал, партија/е бр. 
_____________НЕ ПТВАРАТИ. На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив, адресу и брпј телефпна ппнуђача.  

Местп време и начин птвараоа ппнуде: 
 
Отвараое ппнуда биће пдржанп 12.06.2020. гпдине са ппчеткпм у 11:00 часпва у Институту за мплекуларну генетику и 
генетичкп инжеоерствп у Бепграду, Впјвпде Степе 444а у Бепград. 
Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници ппднпсилаца ппнуда. 
 
 
 
 

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


Услпви ппд кпјима представници ппднпсилаца ппнуда мпгу учествпвати у ппступку птвараоа ппнуда:  
 
 
Дефинисани су у Кпнкурснпј дпкументацији, у складу са Закпнпм п јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ , брпј 124/2012, 
14/2015 И 68/2015). 
Рпкпви се рачунају у складу са Закпнпм п ппштем управнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, 
брпј 30/2010). 
 
Рпк за дпнпшеое пдлуке: Закпнски рпк 
Рпк за дпнпшеое пдлуке: Одлуку п дпдели угпвпра наручилац ће дпнети схпднп члану 108. став 3. ЗЈН  у рпку пд 10  дана 
пд дана птвараоа ппнуда. 
 
Лице за кпнтакт: 
За сва дппунска пбавештеоа и инфпрмације заинтереспвани учесници мпгу ппслати захтеве на  e-mail: 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  
Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, телефoн: 011 3975-744,  адреса електрпнске ппште:   e-mail: 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
 
 


