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Обавештење 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку услуга – Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и 

котларница и одржавања грејних инсталација за партије 5, 7 и 9, редни број набавке 26/15 

 

 

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:  

Услуга прегледа и одржавања гасних инсталација, уређаја и котларница и одржавања 

грејних инсталација, по партијама: 

 Партија 5: Сервис и рекалибрација система за детекцију гаса – метана са 

издавањем сертификата по извршеним радовима 

 Партија 7: Мерење емисије загађујућих материја и емитера ложишта котларница на 

природан гас, 

 Партија 9: Сервис цеви на IC грејачу „Pesyfit inženjering“. 

.    - Ознака из општег речника набавке:  

 45333000 Радови на инсталацији гасне опреме, 

 45331000 Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације, 

 50433000 Услуге калибрације (баждарења), 

 50720000 Услуге поправке и одржавања централног грејања. 

 

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 услуга - Услуга прегледа и одржавања гасних 

инсталација, уређаја и котларница и одржавања грејних инсталација, редни број набавке 

11/15, нисмо добили ни једну понуду за партује 5, 7 и 9, па се расписује 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:  

- „Рударски институт“, улица Батајнички пут број 2, 11080 Земун, 

- „А.Д. Заштита на раду“ , улица Дескашева број 7, 11000 Београд, 

- „А.Д. Димничар“, улица  Делиградска број 26, 11000 Београд, 

- „Pacific Link“, улица Шпанских бораца број 40/1, 11070 Нови Београд, 

- „Гасаларм“, улица Добропољска број 72а, 11000 Београд, 

- „Минал“, улица Кедрова број 8, 11000 Београд, 

- „Пасифит инжењеринг“, улица Душана Вукасовића број 55, 11000 Београд. 

 

http://www.mrizp.rs/

