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На основу члана 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун објављује  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

- Збрињавање опасног отпада, по партијама, редни број М-40/20  - 

1. Подаци о наручиоцу:   

 Назив наручиоца: Институт за кукуруз “Земун Поље” 

 Адреса: улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун 

 Интернет адреса:  www.mrizp.rs 

 

2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

3. Врста поступка:   

 Поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем на период од годину дана. 

 

4. Опис предмета јавне набавке:   

 Предмет јавне набавке број М-40/20, су услуге -  Збрињавање опасног отпада,по партијама и 

то: 

o Партија 1: Збрињавање опасног отпада – отпадна папирна амбалажа контаминирана 

остацима пестицида, 

o Партија 2: Збрињавање опасног отпада – отпадне лабораторијске хемикалије,   

o Партија 3: Збрињавање опасног отпада - отпадне флуоресцентне цеви,  

o Партија 4: Збрињавање опасног отпада - отпадни пестициди са истеклим роком, 

o Партија 5: Збрињавање опасног отпада - отпадно моторно уље. 

 Назив и ознака из општег речника: 

o 90700000 – Услуге у области заштите животне средине. 

 

5. Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“. 

 

6. Конкурсна документације се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет 

странице наручиоца www.mrizp.rs. 

 

7. Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1,  11185 Београд, Земун, са назнаком ''Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале 

вредности услуге – Збрињавање опасног отпада,по партијама,  редни број набавке М-40/20 - 

НЕ ОТВАРАТИ''. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

09.10.2020. године до 12,00 часова. 

 

8. Јавно отварање понуда обавиће се 09.10.2020. године, са почетком у 12,15 часова, у 

просторијама Института за кукуруз, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун, уз 

присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење мора бити 

оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране 

одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка 

отварања понуда). 

 

9. Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 

10.  Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs 

http://www.mrizp.rs/
mailto:javnenabavke@mrizp.rs

