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ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈЕ 12 (набавкаTS-100 Thermo 
šejker za mikro epruvetice i PCR ploče )У ОКВУИРУ   ЈАВНЕ НАБАВКЕ Добара 
Набавка лабораторијске опреме и материјала, ради закључења Оквирног споразума са 
два понуђача за сваку партију 14/2017  
1.Назив наручиоца:   Универзитет у Београду-Шумарски факултет,  
 Адреса наручиоца :ул. Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030 Београд, 
Интернет страница наручиоца :  www.sfb.bg.ac.rs, линк јавне набавке 
2.Врста наручиоца  :  Корисник буџетских средстава (индиректни)- установа 
3./  
4. Врста предмета опис предмета,назив и ознака из општег речника набавке :  
38900000 разни инструменти за мерење и испитивање 
Набавка лабораторијске опреме и материјала 
5.Врста поступка јавне набавке: набавка  добара   je спровeдена  у поступку јавне 
набавке мале вредности  ради закључења Оквирног споразума  
5.Процењена вредност партије 12  јн 14/2017 износи           92.000,00 ДИН БЕЗ пдв-а  , 
6.Број примњених понуда и подаци о понуђачима: 5 
1.Број   под којим је понуда заведена: 4591/1 25.10.2017. 
Назив или шифра понуђача : G2  Цара Душана 268 и, Земун 
Понуђена цена и евентуални попусти дин без    ПДВ-а: 173.247,20 
2. Број   под којим је понуда заведена: 4594/1  25.10.2017. 8,40  
Назив или шифра понуђача : Vicor  Бул.Маршала Толбухина 42 , Нови Београд, 
Понуђена цена и евентуални попусти дин без    ПДВ-а: 113.225,00 
3. Број   под којим је понуда заведена: 4596/1 25.10.2017.    9,10 
Назив или шифра понуђача : КЕФО  доо, Бачка 1У 
Понуђена цена и евентуални попусти дин без    ПДВ-а: 116.500,00 
4. Број   под којим је понуда заведена: 4597/1  25.10.2017.  9,10 
Назив или шифра понуђача : Суперлаб  доо, Милутина Миланковића 25, Н.Београд 
Понуђена цена без ПДВ-а и евентуални попусти: 141.440,00 
5. Број   под којим је понуда заведена: 4600/1 25.10.2017. 2,45 
Назив или шифра понуђача : МЦ ЛАТРА, Херцеговачка 3,Земун  
Понуђена цена и евентуални попусти дин без    ПДВ-а : 155.120,50 
 
7.Разлог за обуставу поступка :понуђене цене код свих понуђача веће од процењене 
вредности   
10.Када ће поступак бити поново спроведен:  када се испуне сви  услови за набавку. 
 
 
 
 
 
 
 
 


