
 

На основу чл. 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 ), Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног 

значаја за Републику Србију oбјављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности   

(члан 39. Закона о јавним набавкама) 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за 

Републику Србију,  Београд, Булевар деспота  Стефана бр. 142, www.ibiss.bg.ac.rs  

2. Врста наручиоца: Институт од националног значаја за РС 

3. Врста предмета набавке: добра   

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Храна за лабораторијске животиње, ЈН бр. 4/2020 

Назив и ознака из општег речника набавке: 15710000 – припремљена храна за домаће и друге 

животиње 

5. Уговорена вредност: 762.050,00 дин (без ПДВ) односно 914.460,00 дин. (са ПДВ) 

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

7. Број примљених понуда: 2 (две) 

8. Понуђена цена: 

највиша 766.500,00 дин  (без ПДВ) 

најнижа 762.050,00 дин  (без ПДВ) 

9. Понуђена цена код прихватљивих понуда:           

највиша 766.500,00 дин  (без ПДВ) 

најнижа 762.050,00 дин  (без ПДВ) 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

понуђач наступа самостално 

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.02.2020. године 

12. Датум закључења уговора: 05.03.2020. године 

13. Основни подаци о добављачу: 

„Агро-фирм“ д.о.о. Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, ул. Станоја Главаша бр. 28/6, 

матични број: 17233548, ПИБ 101200256, законски заступник Иван Радисављевић,  

понуда бр. 18 од 18.02.2020. године  

14. Период важења уговора: 12 месеци од дана закључења уговора  

15. Околности које представљају основ за измену уговора: предметна набавка се може 

реализовати у већем или мањем обиму у складу са стварним потребама купца условљеним 

околностима на које купац не може да утиче, при чему се обим предмета набавке може повећати 

максимално до 5% од укупне уговорене вредности без ПДВ. 

 


