
На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. став 1.  у складу са чланом 60. став 1. тачка 
2. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015. и 68/2015.), 
Наручилац, Математички институт из Београда,Кнез Михаилова 36, о б ј а в љ у ј е: 
                                    
                                                ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Позивате се, уколико сте заинтересовани, да узмете учешће у јавној набавци за набавку 
добара опрема за дигитализацију културне материјалне и нематеријалне баштине  за 
потребе Математичког института , као наручиоца, подношењем понуде.  
Јавна набавка се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности. 
Јавна набавка није обликована  у партије. 
Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети са сајта Института или 
са Портала Управе за јавне набавке. 
 
Рок за достављање понуда је 21.12.2018. године  до 12.30 часова,отварање понуда у 
13.00 час у просторијама наручиоца Кнез Михаилова 36/3 ,канцеларија бр 305 
 
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком 
 „Понуда за ЈНМВ Д 02/2018  не отварати „  
на адресу:   
Математички институт САНУ 
Кнез Михаилова 36 / 3 спрат.  
 
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и 
телефон. Понуда се може доставити  поштом или непосредном предајом код наручиоца , 
до времена назначеног као крајњи рок за подношење понуда.  
За учествовање у поступку јавног отварања понуда, представник понуђача дужан је да 
достави уредно  овлашћење.  
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове за 
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност ових 
услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона и у конкурсној 
документацији. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана 
отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од 3 /три/ дана од дана доношења. 
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној 
документацији.  
За сва додатна обавештења може се контактирати:   
Гордана Настић    е – мејл  адреса :  goca@mi.sanu.ac.rs   
 
 
 
 


