
Дел.бр.: 10/1360 

Датум: 18.09.2015. 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈН 36/2015   

 

 

 

Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, 

Радоја Дакића 6-8, 11070 Нови Београд 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: здравство 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Набавка радова: Радови на  згради Банке матичних ћелија хематопоезе 

Назив и ознака из општег речника набавке:  / Грађевински радови 45000000/ 

Број партија: нема 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: Понуђач може преузети бесплатно конкурсну документацију наручиоца са 

интернет странице наручиоца www.imd.org.rs, или са Портала јавних набавки. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, 

лично или  поштом, са назнаком: Понуду доставити на адресу Институт за здравствену заштиту мајке 

и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку радова –ЈН бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до  19.10.2015 године до 11:00 часова.  

На полеђини коверте назначити назив Понуђача, адресу, телефон, особу за контакт. Јавни позив за 

предметну јавну набавку је објављен на интернет страни наручиоца и на Порталу јавних набавки.  

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски Отварање 

понуда ће се спровести истог дана, односно  19.10.2015 г. у 12 часова., у просторијама Института. 

Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда поднесу оверено и потписано 

пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

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

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати 

само овлашћени представници понуђача. 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања 

понуда и доставиће се понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

Лице за контакт: Маја Алексић, дипл.правник, Софија Гомирац, службеник за јавне набавке, тел. 

011/3108-250. 

http://www.imd.org.rs/
http://www.imd.org.rs/

