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Број ЈН: 01/2018 -2
Датум: 22.06.2018

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

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Институт за медицинска истраживања
Адреса наручиоца: Др. Суботића 4
Интернет страница наручиоца: http://www.imi.bg.ac.rs
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врсте предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број: 01 / 2018 су добра: пeристaлтичнa пумпa зa филтрирaњe
узoрaкa пoвршинских вoдa и UV кабинет за PCR са пратећом опремом за потребе Института
за медицинска истраживања у Београду.
Предмет јавне набавке обликован је у 2 (две) посебне, истоврсне целине (партије), тако да се
свака целина може уговарати засебно, и то:
Партија 1 - пeристaлтичнa пумпa зa филтрирaњe узoрaкa пoвршинских вoдa
Партија 2 - UV кабинет за PCR са пратећом опремом
42910000 – Апарати за дестилацију, филтрирање или пречишћавање
42990000 - Разни уређаји за посебне намене

Критеријум за доделу уговора:
Уговор ће бити додељен у складу са критеријумом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
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:
Рок за подношење понуда истиче у 02.07.2018. године до 14:30 часова.
Адреса за подношење понуда је: Институт за медицинска истраживања, Београд, Др.
Суботића бр. 4, Београд
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАТИ
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ
Коверта са понудом мора имати ознаку:
Понуда – не отварати – ЈН 01/2018 – Партија бр _________.

Место време и начин отварања понуде:
Отварање понуда биће одржано 02.07.2018. године са почетком у 15:00 часова у Београду,
у просторији библиотеке Института за медицинска истраживања, на адреси Булевар
ослобођења 18 (зграда Факултета Ветеринарске медицине).
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
подносилаца понуда.
Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број
33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).
Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС“ , број 124/2012, 14/2015 И 68/2015).
Рок за доношење одлуке: Законски рок
Лице за контакт:
За сва допунска обавештења и информације заинтересовани учесници могу послати захтеве
на телефакс или путем електронске поште. Особa за контакт: Анита Симић, електронска
адреса: nabavke@imi.bg.ac.rs.

