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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" 

 

Адреса наручиоца: Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 

 

Интернет страница наручиоца: www.. .imd.org.rs 

 

Врста наручиоца здравство 

Врста поступка јавне набавке: отворени, ЈН бр. 42/2013 

 
Врста предмета набавке: добра, Медицинска средстава  за Лабораторију за медицинску генетику,  

назив и ознака из општег речника набавки: 33690000, разни медицински производи 

oбликовани у 107  партија 

 Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна:  

конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама. У случају  непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси : Инситут 

за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић", Нови Београд,Радоја 

Дакића 6-8  у периоду од  9:00 до 13:00 часова или на интернет адреси наручиоца. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуду доставити у затвореној 

коверти са назнаком назива и шифре поступка и напоменом „ПОНУДА за јавну набавку 

бр.42/2013,партије  , НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије "Др Вукан Чупић", Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, ПИСАРНИЦА. 

Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је 40 дана , рачунајући од 

дана објављивања јавног позива на Порталу, односно  до  14.10. 2013. године до 10:00 

часова. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници 

Института на наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира 

на начин на који је послата. 

Место, време и начин отварања понуда:  

Поступак отварања понуда ће се спровести ,14.10.2013. године у 11:00 часова, у 

просторијама Института. Поступак отварања понуда је јаван. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:  

Јавност подразумева присуство  представника понуђача који су поднели понуду, а који пре 

почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку 

отварања понуда, издато, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. 

Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12) у року  од 25 дана од дана 

отварања понуда. 

 

Лица за контакт: 3108-162,3108-250 /Маја Алексић, Весна Павловић 

 

Остале информације: телефон: 011/2609-869. 

 

http://www.???/

