На основу чл. 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ - Институт од националног
значаја за Републику Србију, oбјављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА
у поступку јавне набавке мале вредности за закључење оквирног споразума
(члан 39. Закона о јавним набавкама)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ - Институт од националног значаја за
Републику Србију, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 142, www.ibiss.bg.ac.rs
2. Врста наручиоца: научни институт
3. Врста предмета набавке: добра
4. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења
оквирног споразума са једним добављачем
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Производи за чишћење, партија 3 – Лабораторијски убруси, ЈН бр. 5/2019
Назив и ознака из општег речника набавке: 39800000 – производи за чишћење
полирање, 33700000 – производи за личну негу
6. Уговорена вредност оквирног споразума без ПДВ: 147.625,00 дин.
7. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена
8. Број примљених понуда: 1 (једна)
9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 15.03.2019. године
10. Датум закључења оквирног споразума: 30.03.2019. године
11. Број издатих наруџбеница у IV кварталу 2019. године: 5 (пет)
12. Укупна вредност издатих наруџбеница у IV кварталу 2019. године: 26.750,00 дин. (без
ПДВ), односно 32.100,00 дин. (са ПДВ) и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Наруџбеница бр. 01-526/97 од 03.10.2019. г. – 3.950,00 дин. без ПДВ
Наруџбеница бр. 01-526/125 од 02.12.2019. г. – 11.850,00 дин. без ПДВ
Наруџбеница бр. 01-526/129 од 05.12.2019. г. – 3.500,00 дин. без ПДВ
Наруџбеница бр. 01-526/141 од 10.12.2019. г. – 3.500,00 дин. без ПДВ
Наруџбеница бр. 01-526/144 од 18.12.2019. г. – 3.950,00 дин. без ПДВ

13. Основни подаци о добављачу:
Ecotime d.o.o., са седиштем Београду – Земун, ул. Аутопут Београд – Нови Сад бр. 296Е,
матични број: 17513842, ПИБ 103098658, законски заступник Марија Ковачевић,
понуда бр. 29/2019 од 04.03.2019. године

