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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности за Партију 7 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број 20/2016, 

дел. бр. 783 од 29.08.2016. године, позиција 1.1.3. у плану јавних набавки за 2016. 

годину. 

3. Врста предмета набавке су добра. 

4. Опис предмета набавке: потрошни лабораторијски материјал.  

5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  

 33141000 – медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки 

потрошни материјали, за једнократну употребу; 

 33192500 – епрувете; 

 33790000 – лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла; 

 38437000 – лабораторијске пипете и прибор. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија и то: 

 Партија 1: Лабораторијски прибор од стакла, 

 Партија 2: Специфичан стаклени прибор, 

 Партија 3: Лабораторијски прибор од пластике, 

 Партија 4: Лабораторијски помоћни и потрошни материјал, 

 Партија 5: Мембрански филтери, 

 Партија 6: Коморе за бројање микрообјеката, 

 Партија 7: Коморе за бројање планктона, 

 Партија 8: Метални прибор, 

 Партија 9: Аутоматске пипете и наставци. 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.150.000,00 динара без ПДВ-а, а 

процењена вредност партије које се обуставља износи 25.000,00 динара без ПДВ-а. 

8. Укупан број примљених понуда: 8 (осам).  

9. Поступак јавне набавке је обустављен за 1 партију и то Партију 7: Коморе за бројање 

планктона.  

10. Предметни поступак за наведену партију је обустављен у фази: после истека рока за 

подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора. 

11. Разлог за обуставу поступка је тај што у року за подношење понуда није поднета 

ниједна одговарајућа понуда. 

12. Када ће поступак бити поново спроведен: одмах по истеку рока за подношење захтева 

за заштиту права на одлуку о обустави поступка. 

13. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке 

службе, e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040. 
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