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Обавештење 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда за јавну набавку добара – Лабораторијски 

потрошни материјал и прибор, по партијама, редни број набавке 24/14 

  

 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - интернeт адреса: www.mrizp.rs. 

  

 2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

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

- Предмет јавне набавке су добра:  Лабораторијски потрошни 

материјал и  прибор, и то: 

 Партија 1  - Лабораторијска опрема, 

 Партија 4  - Стандарди за  PCR, 

 Партија 5  - Антибиотици, 

 Партија 6 -  Kит за микотоксине, 

 Партија 9-  Лабораторијски потрошни материјал, 

 Партија 10- Лабораторијски филтер лончићи и левак, 

 Партија 11- Азот, 

 Партија 12-  Клопке за инсекте 

 Партија 13 - Посуда за испирање FULL-MIX 40 прскалица AGROJET 

2200. 

 

 - Ознака из општег речника набавке:  

 24300000 –Основне неорганске и органске хемикалије 

 33793000 -Производи од стакла за истраживачке лабораторије  

 ЛА 21 - Потрошни материјал за истраживачке лабораторије 

 

 

4. Основ за примену поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  

Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива, на основу члана 36. став 1. тачка 1. ЗЈН : „ако у отвореном, 

односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно 

ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се 

првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у 

поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не 

мењају;“.  

У отвореном поступку јавне набавке добара: Лабораторијски потрошни 

материјал и прибор, по партијама, редни број набавке  6/14, нисмо 

добили ниједну понуду за партије 1,4,5,6,9,10,11,12 и 13, па се расписује 
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преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 

под истим условима за учешће у поступку, истим техничким 

спецификацијама и критеријумима за доделу уговора.  

 

 5. Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење 

понуде:  

- „КЕФО“ д.о.о., улица Звечанска број 38, 11000 Београд, 

-„ Г – 2“  д.о.о.,улица Тршћанска број 21,11080 Београд, 

- „SUPERLAB“ д.о.о., улица Милутина Миланковића број 25, 11070 Београд, 

- „РТЦ“  д.о.о., улица Косте Главинића број 9, 11000 Београд, 

- „VIVOGEN“ д.о.о., улица Булевар Зорана Ђинђића број 100/12, 11070 

Београд, 

- „VEGEX“ д.о.о., улица Кумодрашка број 184, 11000 Београд  

- „SUPER VET“ д.о.о., улица Алексиначких рудара број 75/34, 11070 

Београд, 

- MC-LATRA  д.о.о.,улица Херцеговачка број 3,11080 Београд, 

- Uni-chem д.о.о.,улица Страхињића Бана број 44,11000 Београд, 

-  ANALYSIS  д.о.о., улица Гандијева број 76А,11070 Београд, 

- Cluster до.о.о., Михајла Пупина 17/3, 11080 Земун. 

 
 

 
 

 

 

 

 


