
Сходно члану 109. став 4. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 

68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  Београд, Земун, 

објављује 

Обавештење 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности вредности добaра – Лабораторијски прибор 

и потрошни материјал, за партије 2,4,5 и 7,  редни број набавке М-44/19 

 

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

 

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

 

3. Интернет страница : www.mrizp.rs. 

 

4. Врста наручиоца: Остало. 

 

5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

6. Врста предмета: Добра. 
 

7. Опис предмета набавке: Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама и  

то: 

 партија 1 – Потрошни материјал за мини протеан BIORAD,  

 партија 2 – Лабораторијски прибор и потрошни материјал за HPLC, 

 партија 3 - Филтер папир, 

 партија 4 – Лабораторијски прибор и пoтрошни материјал, 

 партија 5 - Лабораторијски судови, 

 партија 6 - Кивете за спектрофотометар, 

 партија 7 - Медицински потрошни материјал, 

 партија 8 - Електрода за пх метар, 

 партија 9 - Лабораторијски прибор и потрошни материјал за PCR, 

 партија 10 – Тубе и наставци за микропипете Brand или одговарајући, 

 партија 11 – Епрувете и наставци за микропипете Eppendorf или одговарајући. 

 Назив и ознака из општег речника набавки:   

o 38400000 - Инструменти за проверу физичких својстава,  

o LA21 - За лабораторијске намене.  

 

8. Процењена вредност јавне набавке за обустављене партије укупно износи 1.455.000,00 

динара и то: 

 Партија 2: 1.155.000,00 динара, 

 Партија 4:    145.000,00 динара, 

 Партија 5:    100.000,00 динара, 

 Партија 7:     55.000,00 динара. 

 

9. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке мале вредности добара - 

Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама , редни број набавке М-44/19, 

је делимично обустављен: 

 За партију 2 – Лабораторијски прибор и потрошни материјал за HPLC, из разлога што није 

пристигла ниједна понуда; 

 За партију 4 – Лабораторијски прибор и пoтрошни материјал, из разлога што није 

пристигла ниједна понуда; 

 За партију 5 - Лабораторијски судови, из разлога што је једина пристигла понуда 

неприхватљива, 

 За партију 7 - Медицински потрошни материјал, из разлога што су све пристигле понуде 

неприхватљиве. 

 

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

http://www.mrizp.rs/

