
Сходно члану 109. став 4. Закона о јавним набавкама, Институт за кукуруз „Земун Поље“ 

Београд, Земун, објављује 

 

Обавештење  

о обустави поступкa јавне набавке добара: Хемикалије за лабораторије, за партије 3, 

8, 9, 10 и 11,  редни број набавке М-41/17 

 

1. Назив наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“. 

 Адреса наручиоца: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун. 

 Интернет страница : www.mrizp.rs. 

 Врста наручиоца: Остало. 

 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

 

3. Врста и опис предмета набавке добара - Хемикалије за лабораторије, по 

партијама,  редни број набавке М-41/17, поступак се обуставља за следеће 

партије: 

 за партију 3 – Реагенси за PCR и електрофорезу,  

 за партију 8 – Ензими,  

 за партију 9 –Ензими Megazyme,  

 за партију 10 – Клопка за инсекте,  

 за партију 11 - Хемикалије високе чистоће произвођача Sigma или одговарајуће. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавки:   

 24300000 – Основне неорганске и органске хемикалије. 

5. Процењена вредност  јавне набавке за обустављене партије износи  2.280.000,00 

динара: 

 За партију 3:   1.010.000,00 динара, 

 За партију 8:    55.000,00 динара, 

 За партију 9:   260.000,00 динара, 

 За партију 10: 75.000,00 динара, 

 За партију 11: 880.000,00 динара. 

 

6. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке добара - Хемикалије за 

лабораторије, редни број набавке М-41/17, је обустављен за следеће партије из 

разлога: 

• за партију 3 – Реагенси за PCR и електрофорезу, из разлога што је једина 

пристигла понуда неприхватљива; 

• за партију 8 – Ензими, из разлога што је једина пристигла понуда неприхватљива; 

• за партију 9 –Ензими Megazyme, из разлога што до истека рока за подношење 

понуда није пристигла ниједна понуда; 

• за партију 10 – Клопка за инсекте, из разлога што до истека рока за подношење 

понуда није пристигла ниједна понуда;  

• за партију 11 - Хемикалије високе чистоће произвођача Sigma или одговарајуће, 

из разлога што је једина пристигла понуда неприхватљива. 

 

7. Поступак јавне набавке ће бити поновљен у наредном року до месец дана. 

http://www.mrizp.rs/

