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На основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник РС“ , број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Институт за медицинска истраживања објављује: 

 

П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д Е 

 

Назив наручиоца: Институт за медицинска истраживања 

Адреса наручиоца: Др. Суботића 4 

Интернет страница наручиоца: http://www.imi.bg.ac.rs 

Врста наручиоца: Научни институт 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

Број јавне набавке: 4/2020 

Опис предмета набавке: ХЕМИКАЛИЈЕ И РЕАГЕНСИ, обликована по партијама  

Назив и ознака из ОРН: 24000000 – хемијски производи;  

Предмет јавне набавке је обликован у 13 (тринаест) посебних целина (партија) и то: 

партија  1 - ХЕМИКАЛИЈЕ - "Roche " или одговарајући; 

партија  2 - ХЕМИКАЛИЈЕ - "Serva i Qiagen" или одговарајући; 

партија  3 - ХЕМИКАЛИЈЕ - "Boster" или одговарајући; 

партија  4 - ХЕМИКАЛИЈЕ - “Novus”  или одговарајући; 

партија 5 - ХЕМИКАЛИЈЕ - "Sigma-Aldrich " или одговарајући; 
партија  6 - ХЕМИКАЛИЈЕ - "Ficher Bioreagents " или одговарајући; 

партија  7 - ХЕМИКАЛИЈЕ  - "Thermo Fisher" или одговарајући; 

партија  8 - ХЕМИКАЛИЈЕ I- "Elabscience" или одговарајући; 

партија  9 - ХЕМИКАЛИЈЕ  "Capricorn" или одговарајући; 
партија 10- 
партија 11- 
партија 12- 

 
партија 13- 

 

ХЕМИКАЛИЈЕ - "Thermo Fisher" или одговарајући; 
ХЕМИКАЛИЈЕ - "Sigma" или одговарајући; 
ХЕМИКАЛИЈЕ - "Invitrogen, Thermo Fisher,  Gibco, Solis BioDyne, Vivoge, Solis"  или 
одговарајући; 
ХЕМИКАЛИЈЕ - "BioMerieux" или одговарајући;  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена, по партији. 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација се може преузети на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца http://www.imi.bg.ac.rs. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  Понуђач подноси понуду, непосредно 

или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Институт за 

медицинска истраживања, Београд, Др. Суботића бр. 4, Београд (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у 

року од 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда, на Порталу јавних набавки, 

односно до понедељка 13.07.2020. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: 

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


Универзитет у Београду 

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА 
Институт од националног значаја за 
Републику Србију 

 Др Суботића 4, п.п. 102, 11129 Београд 
Тел.: (+381 11) 2685 788; 2684 484; 2685 179; 3031 997; 4061 747; 2643 691 (факс) 

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

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ХЕМИКАЛИЈЕ И РЕАГЕНСИ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ЈН: 4/2020 – 

КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 

 

На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити 

затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране 

Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.  

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду и то на начин 

који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: 

„ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ХЕМИКАЛИЈЕ И РЕАГЕНСИ, ОБЛИКОВАНА ПО 

ПАРТИЈАМА ЈН: 4/2020  – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“. 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Понуде ће бити отворене јавно, по редоследу приспећа, у 

понедељак 13.07.2020. године, у 10:00 часова, у Београду, просторији библиотеке Института за 

медицинска истраживања, на адреси Булевар ослобођења 18 (зграда Факултета Ветеринарске медицине).  

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА: У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  

Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да  приложе писано 

овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном 

назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 (десет) дана од дана отварања понуде. 

За сва допунска обавештења и информације заинтересовани учесници могу послати захтеве на телефакс 

или путем електронске поште: nabavke@imi.bg.ac.rs. 

Особa за контакт: Биљана Бујошевић 

 

 

 

 

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

