На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 ) Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић",
Булевар деспота Стефана 142, Београд
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке добара мале вредности - ЈН број 1/2018
Назив наручиоца: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Адреса наручиоца: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд
Интернет страница наручиоца: www.ibiss.bg.ac.rs
Врста наручиоца: Научни институт
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈН бр. 1 /2018 је набавка добара –
гориво за моторна возила
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000 - горива
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
Елементи критеријума за доделу уговора:
Ред.
бр.
1.
2.

Максималан
број пондера
50
50
100

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
УКУПНА ЦЕНА
БРОЈ ПРОДАЈНИХ МЕСТА
УКУПНО

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација може се преузети
на

Порталу јавних

набавки

www.portal.ujn.gov.rs

и

интернет

страници

наручиоца

www.ibiss.bg.ac.rs
Рок и начин за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 08.02.2018. године.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 08.02.2018.
године до 10.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
Понуде се достављају на адресу: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Административно правна служба, Београд, Булевар деспота Стефана бр. 142, или се могу
предати непосредно, искључиво у Административно-правној служби наручиоца на истој
адреси (II спрат, соба бр. 91), с тим да ће понуђач на коверти или кутији назначити следеће:

,,ПОНУДА за јавну набавку добара – Гориво за моторна возила, ЈН бр. 1/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини
коверте или кутије наводи: назив, адресу, телефон и факс понуђача.
Време, место и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по
истеку рока за подношење понуда односно 08.02.2018. године у 10.30 часова у присуству
понуђача, у просторијама Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Булевар
деспота Стефана 142, Београд, у малој сали на другом спрату (соба бр. 93).
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана
од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Тања Наумовић, e-mail: javne_nabavke@ibiss.bg.ac.rs
Сва додатна обавештења у вези са овим позивом заинтересовани понуђачи могу тражити
електронским путем упућивањем захтева на горе наведену e-mail адресу или поштом на
адресу наручиоца Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Булевар
деспота Стефана 142, Београд, сваког радног дана (осим суботе и недеље) у времену од 8-15
часова.

