
На основу чл 55 ст 1 тач.2 ,чл 57 ст  1 и чл 60 ст.1 тач.2 Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС бр 124/12,14/15 и 68/15 ) и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности  бр 193/1 од 31.05.2017 год 

Математички институт САНУ 
Београд, Кнез Михаилова 36/ III 

обајављује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
1-Врста наручиоца: установа 
2-Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности 
редни број јавне набавке : ЈНМВ Д 01/2017   
3-Врста предмета: добра 
4-Опис предмета  набавке,назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке :  глава 3 Д скенера   
ознака из општег речника ОРН 30124500 
Партије : јавна набавка није обликован на партије. 
5-Право учешћа у поступку јавне набавке 
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности  имају понуђачи који испуњавају услове 
из чл  75 и 76 ЗЈН за учешће у  поступку јавне набавке мале вредности  ЈНМВ Д 01/2017   ,а како 
је наведено у јавном позиву за подношење понуда и  конкурсној  документацији наручиоца. 
6-критеријум за доделу уговора : најниже понуђена цена 
7-Начин преузимања конкурсне доикументације односно интернет страна где је 
доступна: 
Конкурсна документација се преузима са Портала ЈН www.portal.ujn.gov.rs  и интернет 
странице наручиоца  www.mi.sanu.ac.rs 
8-Начин подношења понуде и рок подношења понуде:  
Понуђач подноси понуду у заствореној и  запечаћеној коверти препорученом поштом са 
повратницом  или лично на адресу наруичиоца: 
Математички институт САНУ, Београд, Кнез Михаилова 36/III 
са назнаком: 
„ Понуда за јавну набавку  глава 3 Д скенера  ЈНМВ Д 01/2017  – неотварати  „ 
на полеђини коверте обавезно навести: назив понуђача, адресу, контат особу и телефон 
Рок за подношење понуда је 08.06.2017 г до 13 часова. 
Све неблаговремене  примљене понуде  Комисија за јавне набавке наручиоца  ће вратити 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено ,по протеку рока за пријем 
понуда и након завршетка поступка отварања понуда. 
Све неблаговремене  примљене понуде  Комисија за јавне набавке наручиоца  ће вратити 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено ,по протеку рока за пријем 
понуда и након завршетка поступка отварања понуда. 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
9-Место и време отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно дана 08.06.2017 г у 13.30 час у просторијама 
Математичког института  САНУ, Кнез Михаилова 36, 3 спрат,соба 305.  
10- Услови под којим представници понуђача могу присуствовати отварању 
понуда: 

http://www.mi.sanu.ac.rs/


Присутни представници понуђача,  пре почетка јавног отварања понуда , морају Комисији 
за јавну набавку наручиоца предати писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 
У поступку отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници 
Понуђача. 
11-Рок за доношење одлуке: 
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року не дужем од 10 (десет) дана од 
дана јавног отварања понуда. 
12-Лице за контакт:  
Гордана Настић тел 011/2630 170 е – мејл  адреса :  goca@mi.sanu.ac.rs 
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