Датум: 26.08.2020. год.
Дел. број: 2/651/3
На основу члана 34. члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама
(»Службени гласник РС«, бр. 124/12,14/15 и 68/15 године),
ИНСТИТУТ,,ВИНЧА“
Гроцка, ул. Мике Петровића Аласа 12 -14
Интернет страница наручиоца: www.vinca.rs
Објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у квалификационом поступку (II фаза – једанаести пут)
за јавну набавку добара – Набавка лабораторијског потрошног материјала
Бр. набавке Д-1.1.100/2018
Институт ,,ВИНЧА“, у својству Наручиоца, позива свe кандидате којима је призната
квалификација након спроведене I фазе квалификационог поступка, да припреме и поднесу
понуду у писаној форми, у квалификационом поступку, за јавну набавку добара, у складу са
Законом о јавним набавкама, подзаконским актима из ове области, конкурсном
документацијом и овим позивом, у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем.
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка лабораторијског потрошног материјала
Набавка је обликована у 6 партија.
Називи и ознаке из Општег речника набавке:
ОРН – 38437000 – Лабораторијске пипете и прибор, 33192500 – Епрувете,
38437100 – Пипете, 33793000 – Производи од стакла за лабораторијске намене
Врсте, опис и количине предметних добара дате су у оквиру спецификације Наручиоца у
конкурсној документацији. Предметне добра морају бити нова, некоришћена, из текуће
производње.
2. Услови за учествовање
Право учешћа по објављеном позиву, имају сви кандидати којима је призната квалификација
након спроведене I фазе квалификационог поступка а који су испунили услове из члана 75. и
76. Закона о јавним набавкама, као и остале услове које је Наручилац одредио у конкурсној
документацији у оквиру спроведене I фазе квалификационог поступка, а које су кандидати
доказивали на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама.

3. Преузимање конкурсне документације
Понуђачима (кандидатима којима је призната квалификација) упућен је позив за подношење
понуда са конкурсном документацијом, и исти објављен на Порталу јавних набавки.
4. Израда понуде
Понуде као и сва остала кореспонденција и документа везана за понуду, морају бити
сачињене на српском језику, (осим евентуалних проспеката и/или техничке документације
уколико постоје која може бити на српском или енглеском језику), на обрасцима из
конкурсне документације или у форми тих образаца. Код сачињавања понуде понуђачи
(кандидати) треба да се у свему придржавају услова из конкурсне документације,
поштујући минималне захтеве Наручиоца.
Понуђачи (кандидати) подносе понуду за сва добра која су наведена у оквиру
спецификације, у противном таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и
мора бити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
5. Подношење понуда, место и рок
Понуђачи (кандидати) понуде подносе у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин
да се приликом отварања понуда, може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са
назнаком на предњој страни: »Понуда за јавну набавку добара – Лабораторијског
потрошног материјала, број набавке Д-1.1.100/2018 – ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ, за
партију број _______«, а на полеђини коверте исписују назив и адресу. У противном,
Наручилац неће одговарати у случају да дође до превременог отварања понуда.
Понуде са одговарајућом документацијом, понуђачи могу поднети непосредно у
просторијама Архиве Наручиоца, на адреси Наручиоца:
ул. Мике Петровића Аласа 12-14 Винча, П. ФАХ 522, 11000 Београд или доставити
препоручено поштом на исту адресу.
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана када је јавни позив објављен на Порталу
јавних набавки, односно упућен кандидатима, а најкасније до 10:00 часова последњег
дана рока за подношење понуда, односно дана 03.09.2020. године. Благовременим ће се
сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене у Архиви
Наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока за достављање понуда,
укључујући и понуде упућене поштом препоручено. Уколико рок за подношење понуда
истиче на дан који је нерадни или дан државног празника, као последњи дан рока сматраће
се први наредни радни дан, до 10:00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда, које су благовремено поднете, обавиће се јавно, на дан истека последњег
дана рока за предају понуда, односно дана 03.09.2020. године, са почетком у 10:15 часова,
на адреси Наручиоца, Београд, ул. Мике Петровића Аласа 12-14 Винча, П. ФАХ 522,
11000 Београд у присуству овлашћених представника понуђача (кандидата), који су
обавезни да пре почетка поступка јавног отварања понуда, Комисији за јавне набавке

приложе овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. У случају да
представници понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште
јавности, као и сва остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда.
7. Критеријум за избор
Избор између достављених понуда извршиће се сходно члану 85. Закона о јавним набавкама
према критеријуму ,,Најнижа понуђена цена’’.
Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнијa
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је
понуда прва приспела у архиву Наручиоца.
8. Одлука о додели уговора
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року који није дужи од 25 (двадесетпет)
дана од дана јавног отварања понуда.
Уговор најповољнијем понуђачу, биће доставњен у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, под условом да нико од понуђача не уложи захтев за
заштиту права.
9. Додатне информације и појашњења
Након преузимања конкурсне документације, заинтересована лица (кандидати) могу
искључиво писаним путем упутити захтев за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека
последњег дана рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца – Мике Петровића Аласа
12-14 Винча, П. ФАХ 522, 11000 Београд – АРХИВА НАРУЧИОЦА, или на електронску
адресу javnenabavke@vinca.rs са назнаком „Додатна појашњења у поступку јавне набавке
бр. Д-1.1.100/2018“.

