Ha OCHOBYxnaaa 55. CTaB l. Ta4Ka 2) 11 xnaaa 60. CTaB l. Ta4Ka 2) 3aKoHa 0 jaBHI1M
Ha6aBKaMa ("Cn. rnaCHHK PC" 6p. 124112, 14/15 11 68115) HHCTHTYT sa 3aWTI1TY 611Jba11
)!(I1BOTHYcpennay, Beorpan
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OnmTH nop;aYH 0 jaBHoj Ha6aBYH
Ha3HB HapYlJHOQa: HHCTI1TYTsa 3aWTI1TY6HJba 11)!(I1BOTHYcpe~I1HY

Aapeca aapy-moua:

Beorpan, Teonopa .lJ:paj3epa6p.9

MHTepHeT CTpaHHQa aapy-moua:

www.izbis.bg.ac.rs

Bpcra HapYlJHOQa: HCTPa)!(HBaqKO-pa:3BojHHHHCTHTYT
Bpcra nocrymca jaaae aafiaaxe:
BpCTa npensiera:

DOCTYrraKjaBHe Ha6aBKe MaJIe Bpe~HOCTH

.lJ:06pa

JIHQe aa KOHTaKT: np Jenena JOBYln,Mo6. 062/8808926,
e-mail:

jovic_biolab@yahoo.com

llop;aYH 0 npep;MeTV jaBHe Ha6aBKe
OnHC npensrera Ha6aBKe: XeMYlKaJIYljepasapcraae y 6 naprnja 11TO:
DAPTHJA 1. XeMI1KaJII1je aa .lJ:HK excrpaxuajy
DAPTI1JA 2. XeMI1KaJII1je sa cpl1TOrraTOnowKaI1CTpa)!(I1BaJ-ba
DAPTHJA 3. HyKJ1eOTI1~113aPCR
DAPTHJA 4. Mapxep aa cenapauajy ,lUll{
DAPTHJA 5. Araposa sa cenapauajy ,lUll{
DAPTI1JA 6. XeMHKaJII1je aa nafioparopajcxe aHaJIH3e
Ha3HB H 03HaKa H3 onurrer peQHHKa Ha6aBKe:
24300000- OCHOBHeueopraucxe H opraacke XeMI1KaJII1je
KPHTePHjYM aa noneny yronopa:

HajHI1)!(a nonyhena ueaa.

HaQHH npeyaustarsa
KOHKypcHe p;oKYMeHTaQHje: KOHKYPcHa noxyaearauaja
ce MO)!(e
npeysera ca Iloprana jasaax Ha6aBKYIwww.ujn.gov.rs
H ca YlHTepHeTcTPaHHlI,e napysaoua
www.izbis.bg.ac.rs
y eneicrpoacxov
06n11KY, ~OCTaBJbaJ-beM3aXTeBa sa KOHKypCHY
~oKYMeHTall,Yljy y npocropajava
napyunoua, I1nl1 nOWTOMna anpecy saanrepecosaaor nnua
HaKOH~OCTaBJbaI-hanacaaor 3aXTeBa.

Подношење понуда
Рок за достављање понуде је 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки, односно до 19.05.2020. године. Благовременом ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца до 19.05.2020. године до 13:00 часова, без
обзира на начин на који су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица
Теодора Драјзера бр. 9, 11040 Београд.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку
добара мале вредности бр. 1/2020 (навести врсту добра и број партије) - НЕ
ОТВАРАТИ'', а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за
контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити
враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана
20.05.2020. године у 10:30 часова, на адреси наручиоца у Београду, Теодора Драјзера 9.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само представници понуђача,
који доставе овлашћење у писаној форми.
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана отварања понуда.

У Београду, 11.05.2020. године
Председник Комисије
Др Јелена Јовић

