
 

 

На основу чл. 116. став 2. 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 ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА 

у отвореном поступку за закључење оквирног споразума  

(члан 32. 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  

3. Врста предмета набавке: добра 

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак ради закључења оквирног 

споразума са једним добављачем   

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

Хемијски производи, партија 2 – Органске и неорганске хемикалије II, ЈН бр. 6/2020 

Назив и ознака из општег речника набавке: 24000000 – хемијски производи 

6. Уговорена вредност оквирног споразума без ПДВ: 211.300,00 дин.  

7. Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена 

8. Број примљених понуда: 3 (три) 

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 05.06.2020. године  

10. Датум закључења оквирног споразума: 22.06.2020. године 

11. Број издатих наруџбеница у III кварталу 2020. године: 5 (пет)  

12. Укупна вредност издатих наруџбеница у III кварталу 2020. године: 23.896,00 

дин. (без ПДВ), односно 28.675,20 дин. (са ПДВ) и то: 

 

1. Наруџбеница бр. 01-748/113 од 02.07.2020. г.  – 7.266,00 дин. без ПДВ 

2. Наруџбеница бр. 01-748/115 од 02.07.2020. г.  – 2.497,00 дин. без ПДВ 

3. Наруџбеница бр. 01-748/151 од 30.07.2020. г.  – 1.532,00 дин. без ПДВ 

4. Наруџбеница бр. 01-748/170 од 05.08.2020. г.  – 8.514,00 дин. без ПДВ 

5. Наруџбеница бр. 01-748/199 од 28.08.2020. г.  – 4.087,00 дин. без ПДВ 

 

13. Основни подаци о добављачу: 

Uni-Chem d.o.o., са седиштем Београду, ул. Црнотравска бр. 27,  

матични број: 17167677, ПИБ 100052572, законски заступник Ненад Шуњеварић,  

понуда бр. 20-0890 од 05.05.2020. године  

../../../../../../Desktop/MILENA/JAVNE%20NABAVKE/2016/JNMV%205-2016%20-%20Proizvodi%20za%20čišćenje/www.ibiss.bg.ac.rs

