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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 41/2  

Датум: 11.01.2018. године 

Крагујевац 

www.pmf.kg.ac.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности 

1. Врста наручиоца: високошколска установа. 

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број 31/2017, дел. 

бр. 948 од 12.12.2017. године, позиција 1.1.3. у плану јавних набавки за 2017. 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; 

• 38437000 – лабораторијске пипете и прибор. 

Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија и то: 

• Партија 1: Коморе за бројање сперматозоида, 

• Партија 2: Лабораторијски прибор од пластике, 

• Партија 3: Потрошни материјал за хроматографију I, 

• Партија 4: Потрошни материјал за хроматографију II, 

• Партија 5: Потрошни материјал за хроматографију III, 

• Партија 6: Аутоматске пипете и наставци. 

6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 467.500,00 динара без ПДВ-а. 

7. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 425.878,80 динара без ПДВ-а 

односно 511.054,60 динара са ПДВ-ом. 

8. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

9. Укупан број примљених понуда: 5 (пет). 

10. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију: 

11.1. ПАРТИЈА 1: Коморе за бројање сперматозоида 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 10.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 5.940,00 динара без ПДВ-а односно 

7.128,00 динара са ПДВ-ом. 

11.1.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 4 (четири). 

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 8.298,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 5.940,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.1.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.1.10. Основни подаци о добављачу: MC-Latra доо, из Земуна, ул. Херцеговачка бр. 3, 

матични број 20508116, ПИБ 105999504. 

11.1.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.1.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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11.2. ПАРТИЈА 2: Лабораторијски прибор од пластике 

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 2 износи 44.500,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 33.276,80 динара без ПДВ-а односно 

39.932,16 динара са ПДВ-ом. 

11.2.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 2: 1 (једна). 

11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 33.276,80 динара без ПДВ-а. 

11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 33.276,80 динара без ПДВ-а. 

11.2.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.2.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.2.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.2.10. Основни подаци о добављачу: SUPERLAB доо, из Београда, ул. Милутина 

Миланковића 25, матични број 17051717, ПИБ 101822498. 

11.2.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.2.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

11.3. ПАРТИЈА 3: Потрошни материјал за хроматографију I 

11.3.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 37.400,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 35.530,00 динара без ПДВ-а односно 

42.636,00 динара са ПДВ-ом. 

11.3.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 3: 1 (једна). 

11.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 35.530,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 35.530,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.3.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.3.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.3.10. Основни подаци о добављачу: DSP Chromatography доо, из Београда, ул. Милутина 

Миланковића бр. 120г, матични број 06767567, ПИБ 100135044. 

11.3.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.3.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

11.4. ПАРТИЈА 4: Потрошни материјал за хроматографију II 

11.4.1. Укупна процењена вредност Партије 4 износи 24.800,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 24.300,00 динара без ПДВ-а односно 

29.160,00 динара са ПДВ-ом. 

11.4.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.4.4. Укупан број примљених понуда за Партију 4: 3 (три). 

11.4.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 24.300,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 24.300,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.4.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.4.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.4.10. Основни подаци о добављачу: KEFO доо, из Београда, ул. Бачка бр. 1У, матични број 

20302216, ПИБ 105046072. 

11.4.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.4.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 
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11.5. ПАРТИЈА 5: Потрошни материјал за хроматографију III 

11.5.1. Укупна процењена вредност Партије 5 износи 250.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 247.482,00 динара без ПДВ-а односно 

296.978,40 динара са ПДВ-ом. 

11.5.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.5.4. Укупан број примљених понуда за Партију 5: 1 (једна). 

11.5.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 247.482,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 247.482,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.5.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.5.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.5.10. Основни подаци о добављачу: DSP Chromatography доо, из Београда, ул. Милутина 

Миланковића бр. 120г, матични број 06767567, ПИБ 100135044. 

11.5.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.5.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

11.6. ПАРТИЈА 6: Аутоматске пипете и наставци 

11.6.1. Укупна процењена вредност Партије 6 износи 100.800,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 79.350,00 динара без ПДВ-а односно 

95.220,00 динара са ПДВ-ом. 

11.6.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''. 

11.6.4. Укупан број примљених понуда за Партију 6: 4 (четири). 

11.6.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 80.950,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 79.350,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.6.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.12.2017. године. 

11.6.9. Датум закључења уговора: 28.12.2017. године. 

11.6.10. Основни подаци о добављачу: KEFO доо, из Београда, ул. Бачка бр. 1У, матични број 

20302216, ПИБ 105046072. 

11.6.11. Период важења уговора: до момента набавке свих добара која представљају предмет 

Уговора. 

11.6.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема. 

 

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

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

mailto:vladad@kg.ac.rs

