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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Дирекција за националне референтне лабораторије 

Адреса: Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд 

Интернет страница: www.dnrl.minpolj.gov.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 404-02-464/2020-13 су добра – Лабораторијски инструменти и 

опрема. 

 

4. Партије 

Предметна набавка је обликована у 3 (три) партија и то: 

- Партија бр. 1: Лабораторијска опрема  за Референтну лабораторију за  

  испитивање хране; 

- Партија бр. 2: Опрема за фитосанитарну лабораторију; 

- Партија бр. 3: Опрема за молекуларну лабораторију. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, за сваку партију посебно. 

 

6. Контакт лице и служба 

Лице за контакт: Александра Божић, тел: 064/8680919. 

Е-mail адреса: aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs 

Пријем електронске поште врши се преко портала Управе за јавне набавке. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 404-02-464/2020-13 су добра: Лабораторијски инструменти и 

опрема. 

 

Ознака из општег речника набавке (ознака CPV) - 38000000 - Лабораторијска, оптичка и 

прецизна опрема (осим наочара). 

 

Процењена вредност јавне набавке износи: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

     Процењена вредност по партијама: 

- Партија бр. 1: Лабораторијска опрема  за Референтну лабораторију за  

  испитивање хране – 960.000,00; 

- Партија бр. 2: Опрема за фитосанитарну лабораторију – 1.010.000,00; 

- Партија бр. 3: Опрема за молекуларну лабораторију – 530.000,00. 

 

Рок испоруке (за све партије): Испорука робе сукцесивно према поребама Наручиоца, у 

року до____  (максимум 14) радних дана од пријема писаног захтева за испоруку. 

 

Гарантни рок: 

За партију 1: 
- За ставке 1 и 2 из Техничке спецификације, гарантни рок: ____ (минимум 36 месеци) месеци 

од дана промопредаје добара. 

- За ставке од 3 до 9 из Техничке спецификације, гарантни рок: ____ (минимум 12 месеци) 

месеци од дана промопредаје добара. 

За партије 2 и 3: 

- Гарантни рок: ____ (минимум 12 месеци) месеци од дана промопредаје добара. 

 

Рок и начин плаћања (за све партије): Авансно плаћање у износу 100% вредности, у 

року од 5 (пет) дана од дана достављања менице за авансно плаћање. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

 

За све партије: 

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора достави Средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје 30 дана дуже од 

дана коначне испоруке добара. 

 



 

 

Рок важења понуде (за све партије): Рок важења понуде не може бити краћи од 30 

(тридесет) дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, 

наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
 

Место испоруке: Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 

део број: 10, 11080 Београд. 


