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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС  бр.124/2012, 14/2015, 

68/2015), Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Булевар деспота Стефана 142, 

Београд 

 

објављује  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 број 11/2019, за партију 2 

 

Назив наручиоца: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“  

 

Адреса наручиоца: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.ibiss.bg.ac.rs 

 

Врста наручиоца: Научни институт 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак  

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке добара у отвореном поступку ЈН бр. 11/2019 је 

набавка добара – Лабораторијска опрема, обликована у 7 партија и то: 

Партија 1 - Преносиви уређај за мерење фотосинтезе са флуорометром (Portable Photosynthesis 

System with Fluorometer) 

Партија 2 - Уређај за флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције ћелија и вирусну 

квантификацију (Fluorescent Cell Imager)  

Партија 3 - qPCR Апарат за ланчану реакцију полимеразе са праћењем у реалном времену  

Партија 4 - Мануелни ротациони микротом 

Партија 5 – Тринокуларни микроскоп 

Партија 6 - Уређај за визуелизацију, квантификацију и документацију протеинских гелова и 

мембрана, ДНК гелова и хемилуминисцентног Western blot-a 

Партија 7 - Мулти-модални читач микротитарских плоча са могућношћу мерења абсорбанце, 

луминесценце и интезитета флуоресценце (Hybrid Multi-Mode Reader) 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 38000000 – Лабораторијска, оптичка и прецизна 

опрема (осим наочара) 

 

Процењена вредност јавне набавке: 23.000.000,00 динара без пореза на додату вредност од тога 

процењена вредност за 2 – Уређај за флуоросцентно праћење ћелија, праћење вирусне инфекције 

ћелија и вирусну квантификацију (Fluorescent Cell Imager) износи 1.650.000,00 дин. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: До истека рока за подношење понуда на адресу 

наручиоца приспела је само једна понуда за партију 2 и то понуда понуђача Labenа d.o.o., са 

седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 123г.  

 

Разлог за обуставу поступка: Наручилац није добио ниједну прихватљиву понуду за 

предметну партију, те је поступак обуставио доношењем Одлуке о обустави поступка бр. 

01-1881/13 од 17.10.2019. године. 
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Поновно спровођење поступка: Наручилац ће спровести преговарачки поступак са објављивањем 

позива за подношење понуда сагласно чл. 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 

РС бр.124/2012, 14/2015, 68/2015), тако што ће позвати само и све понуђаче који су 

учествовали у отвореном поступку за предметну партију односно понуђача Labenu d.o.o., 

са седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 123г да допуни своју понуду, тако 

да је учини прихватљивом.  

Том приликом, наручилац неће мењати првобитно одређене услове за учешће у поступку, 

техничке спецификације предмета набавке, као ни критеријуме за доделу уговора.  
Наручилац ће преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда спровести 

у најкраћем року по објављивању овог обавештења о обустави поступка јавне набавке на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 
 

 

 

 


