
Број: 01-40403-4374/4-19 

Београд, 31.10.2019. године 

 

 

ПОЗИВ 

  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА 

У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

за потребе реализације пројекта  

„Норвешко воће генетски извори - здраво, укусно и без отпадака“ 

(енгл.: “NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES – HEALTHY, TASTE & NO WASTE”) 

 

Набавка број: Н.1.27.2.+3./2019-NOR 

 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник 

Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 42. Правилника о јавним набавкама 

Универзитета у Београду (број 61212-2368/1 од 09.05.2016. године и број 61212-2368/2 од 29.09.2016. године), 

сходно одредбама Уговора о додели бесповратних средстава за потребе реализације пројекта „Норвешко воће 

генетски извори-здраво, укусно и без отпадака“ (енгл.: “NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES – 

HEALTHY, TASTE & NO WASTE”“) деловодни број 68-4287/118 од 26.09.2018. године, позивамо вас да у 

поступку набавке добара – хемикалија и рачунарске опреме, која је обликована у 2 партије, доставите понуду у 

складу са условима, техничким спецификацијама, обрасцима понуда и моделом уговора о набавци. 
 

Рок за достављање понуде 12.11.2019. до 12:00 часова 

Обавезни елементи понуде 
Према одговарајућим Техничким спецификацијама,  

Обрасцу понуде и Моделу уговора о набавци добара 

Начин достављања понуда  
Искључиво путем електронске поште на: 

ztesic@chem.bg.ac.rs   и  slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Извештај о стручној оцени понуда; 

Одлука о додели уговора 

У оквирном року од 3 дана од дана отварања понуда; 

У оквирном року од 5 дана од дана сачињавања предлога. 

Рок плаћања 
30 дана од дана испоруке,  

на основу валидне пратеће документације 

Особе за контакт 
Проф. др Живослав Тешић   ztesic@chem.bg.ac.rs  

Слободан Тодоровић   slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs 

 

У наведеном року, на наведене адресе електронске поште доставити: 

- попуњен, потписан и оверен образац Општих података о понуђачу (Прилог 1 у конкурсној 

документацији; важи за обе партије),  

- попуњен, потписан и оверен образац Понуде са техничком спецификацијом, за одговарајућу партију 

(Прилог 2 у конкурсној документацији) и   

- потписан и оверен Модел Уговора (Прилог 3 у конкурсној документацији; није потребно попуњавати – 

довољан је потпис овлашћеног лица и печат), 

са обавезном напоменом: 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА У ПРОЈЕКТУ NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES – 

HEALTHY, TASTE & NO WASTE – Партија _________ (навести за коју партију је понуда). 

 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 12.11.2019. 

године у 12:30 часова, на адреси Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, Београд, у присуству чланова 

Комисије за предметну набавку. 

 

 

Комисија за набавку број Н.1.27.2.+3./2019-NOR 
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