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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 257/39 

Датум: 25.08.2020. 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 7/2020, дел. бр. 

257 од 24.06.2020. године, позиција 1.1.2. у плану јавних набавки за 2020. годину. 

3. Врста предмета набавке су добра. 

4. Опис предмета набавке: хемикалије за наставу и научно-истраживачки рад.  

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

• 24310000 – основне неорганске хемикалије;  

• 24320000 – основне органске хемикалије;  

• 24960000 – разни хемијски производи;  

• 33696000 – реагенси и контрасти. 

Предмет јавне набавке је обликован у 22 партије и то: 

• Партија 1: Опште хемикалије за Институт за хемију, 

• Партија 2: Опште хемикалије за Институт за биологију и екологију, 

• Партија 3: Специфичне хемикалије за Институт за хемију,  

• Партија 4: Специфичне хемикалије за Институт за биологију и екологију, 

• Партија 5: Етанол, 

• Партија 6: Ензими, 

• Партија 7: Хемикалије за научно-истраживачки рад и докторске студије део 1, 

• Партија 8: Хемикалије за научно-истраживачки рад и докторске студије део 2, 

• Партија 9: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 1, 

• Партија 10: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 2, 

• Партија 11: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 3, 

• Партија 12: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 4, 

• Партија 13: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 5, 

• Партија 14: Подлоге део 1, 

• Партија 15: Подлоге део 2, 

• Партија 16: Антибиограм таблете, 

• Партија 17: Китови део 1, 

• Партија 18: Китови део 2, 

• Партија 19: Хемикалије за молекуларну биологију део 1, 

• Партија 20: Хемикалије за молекуларну биологију део 2, 

• Партија 21: Хемикалије за молекуларну биологију део 3, 

• Партија 22: Реагенси за хемијске параметре воде. 

6. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.490.000,00 динара без ПДВ-а, а 

процењена вредност партија за које се додељују уговори износи 1.485.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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7. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 1.065.117,67 динара без ПДВ-а 

односно 1.278.141,50 динара са ПДВ-ом. 

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

9. Укупан број примљених понуда: 9 (девет). 

10. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:  

11.1. ПАРТИЈА 1: Опште хемикалије за Институт за хемију 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 370.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 324.729,00 динара без ПДВ-а односно 

389.674,80 динара са ПДВ-ом. 

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

11.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 2 (две). 

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 348.315,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 324.729,00 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: 31.07.2020. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 14.08.2020. године. 

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

Миланковића бр. 25, матични број 17051717, ПИБ 101822498. 

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. 

11.2. ПАРТИЈА 2: Опште хемикалије за Институт за биологију и екологију 

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 2 износи 50.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 25.731,70 динара без ПДВ-а односно 

30.878,04 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 42.791,00динара без ПДВ-а. 

11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 25.731,70 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: 31.07.2020. године. 

11.2.9. Датум закључења уговора: 11.08.2020. године. 

11.2.10. Основни подаци о добављачу: Moss&Hemoss доо, из Београда, ул. Нехруова бр. 69, 

матични број 17178857, ПИБ 101684853. 

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: Специфичне хемикалије за Институт за хемију 

11.3.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 58.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 46.268,00 динара без ПДВ-а односно 

55.521,60 динара са ПДВ-ом. 

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

11.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 3: 4 (четири). 

11.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 55.425,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 46.268,00 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: 31.07.2020. године. 

11.3.9. Датум закључења уговора: 14.08.2020. године. 
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11.3.10. Основни подаци о добављачу: SUPERLAB доо, из Београда, ул. Милутина 

Миланковића бр. 25, матични број 17051717, ПИБ 101822498. 

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: Специфичне хемикалије за Институт за биологију и екологију 

11.4.1. Укупна процењена вредност Партије 4 износи 60.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 35.995,00 динара без ПДВ-а односно 

43.194,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.4.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 48.010,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 35.995,00 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: 31.07.2020. године. 

11.4.9. Датум закључења уговора: 14.08.2020. године. 

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

Миланковића бр. 25, матични број 17051717, ПИБ 101822498. 

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. 

11.5. ПАРТИЈА 5: Етанол 

11.5.1. Укупна процењена вредност Партије 5 износи 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 63.834,00 динара без ПДВ-а односно 

76.600,80 динара са ПДВ-ом. 

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

11.5.4. Укупан број примљених понуда за Партију 5: 3 (три). 

11.5.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 70.530,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 63.834,00 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: 31.07.2020. године. 

11.5.9. Датум закључења уговора: 11.08.2020. године. 

11.5.10. Основни подаци о добављачу: Moss&Hemoss доо, из Београда, ул. Нехруова бр. 69, 

матични број 17178857, ПИБ 101684853. 

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: Ензими 

11.6.1. Укупна процењена вредност Партије 6 износи 17.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 6.100,00 динара без ПДВ-а односно 

7.320,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.6.4. Укупан број примљених понуда за Партију 6: 2 (две). 

11.6.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 10.976,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.100,00 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: 31.07.2020. године. 

11.6.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 
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11.6.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27, 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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. 

11.7. ПАРТИЈА 7: Хемикалије за научно-истраживачки рад и докторске студије део 1  

11.7.1. Укупна процењена вредност Партије 7 износи 48.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.7.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 32.360,00 динара без ПДВ-а односно 

38.832,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.7.4. Укупан број примљених понуда за Партију 7: 2 (две). 

11.7.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 39.573,40 динара без ПДВ-а. 

11.7.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 32.360,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.7.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.7.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.7.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27, 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

 

11.8. ПАРТИЈА 8: Хемикалије за научно-истраживачки рад и докторске студије део 2 

11.8.1. Укупна процењена вредност Партије 8 износи 105.000,00 динара без ПДВ-а. 

10.8.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 37.410,00 динара без ПДВ-а односно 

44.892,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.8.4. Укупан број примљених понуда за Партију 8: 3 (три). 

11.8.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 65.910,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 37.410,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.8.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.8.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.8.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27, 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

11.9. ПАРТИЈА 9: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 1 

11.9.1. Укупна процењена вредност Партије 9 износи 160.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 89.860,00 динара без ПДВ-а односно 

107.832,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.4. Укупан број примљених понуда за Партију 9: 4 (четири). 

11.9.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 139.755,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 89.860,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 
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11.9.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.9.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27, 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

11.10. ПАРТИЈА 10: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 2 

11.10.1. Укупна процењена вредност Партије 10 износи 14.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.10.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 6.550,00 динара без ПДВ-а односно 

7.860,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.10.4. Укупан број примљених понуда за Партију 10: 4 (четири). 

11.10.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.418,50 динара без ПДВ-а. 

11.10.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.550,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.10.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.10.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.10.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 

27, матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

 

11.11. ПАРТИЈА 11: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 3 

11.11.1. Укупна процењена вредност Партије 11 износи 19.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.11.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 7.100,00 динара без ПДВ-а односно 

8.520,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.11.4. Укупан број примљених понуда за Партију 11: 2 (две). 

11.11.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 11.270,00 динара без ПДВ-а. 

11.11.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 7.100,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.11.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.11.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.11.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 

27, матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

11.12. ПАРТИЈА 12: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 4 

11.20.1. Укупна процењена вредност Партије 12 износи 70.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.20.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 41.750,00 динара без ПДВ-а односно 

50.100,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.20.4. Укупан број примљених понуда за Партију 12: 2 (две). 

11.20.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 59.913,05 динара без ПДВ-а. 

11.20.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 41.750,00 динара без ПДВ-а. 

11.20.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 
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11.20.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.20.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.20.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 

27, матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

11.13. ПАРТИЈА 13: Хемикалије за научно-истраживачки рад део 5 

11.13.1. Укупна процењена вредност Партије 13 износи 9.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.13.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 7.070,00 динара без ПДВ-а односно 

8.484,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.13.4. Укупан број примљених понуда за Партију 13: 3 (три). 

11.13.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 7.220,00 динара без ПДВ-а. 

11.13.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 7.070,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.13.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.13.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.13.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 

27, матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

 

11.14. ПАРТИЈА 14: Подлоге део 1 

11.14.1. Укупна процењена вредност Партије 14 износи 35.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.14.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 32.766,00 динара без ПДВ-а односно 

39.319,20 динара са ПДВ-ом. 

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

11.14.4. Укупан број примљених понуда за Партију 14: 1 (једна). 

11.14.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 32.766,00 динара без ПДВ-а. 

11.14.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 32.766,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.14.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.14.9. Датум закључења уговора: 11.08.2020. године. 

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

20302216, ПИБ 105046072. 

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

Уговора. 

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

11.15. ПАРТИЈА 15: Подлоге део 2 

11.15.1. Укупна процењена вредност Партије 15 износи 12.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.15.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 6.850,00 динара без ПДВ-а односно 

8.220,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.15.4. Укупан број примљених понуда за Партију 15: 1 (један). 

11.15.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.850,00 динара без ПДВ-а. 

11.15.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 6.850,00 динара без ПДВ-а. 
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11.15.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.15.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.15.9. Датум закључења уговора: 13.08.2020. године. 

11.15.10. Основни подаци о добављачу: Vivogen доо, из Београда, Миријевски булевар бр. 7д, 

матични број 17567896, ПИБ 103461842. 

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

Уговора. 

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

11.16. ПАРТИЈА 17: Китови део 1 

11.16.1. Укупна процењена вредност Партије 17 износи 80.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.16.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 52.999,97 динара без ПДВ-а односно 

63.599,96 динара са ПДВ-ом. 

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

11.16.4. Укупан број примљених понуда за Партију 17: 2 (две). 

11.16.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 60.200,00 динара без ПДВ-а. 

11.16.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 52.999,97 динара без ПДВ-а. 

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

11.16.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.16.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.16.10. Основни подаци о добављачу: LABENA доо, из Београда, ул. Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 123Г, матични број 20795549, ПИБ 107403789. 

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

Уговора. 

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

11.17. ПАРТИЈА 18: Китови део 2 

11.17.1. Укупна процењена вредност Партије 18 износи 135.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.17.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 128.994,00 динара без ПДВ-а односно 

154.792,80 динара са ПДВ-ом. 

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

11.17.4. Укупан број примљених понуда за Партију 18: 1 (једна). 

11.17.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 128.994,00 динара без ПДВ-а. 

11.17.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 128.994,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.17.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.17.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.17.10. Основни подаци о добављачу: LABENA доо, из Београда, ул. Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 123Г, матични број 20795549, ПИБ 107403789. 

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

Уговора. 

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

11.18. ПАРТИЈА 19: Хемикалије за молекуларну биологију део 1 

11.18.1. Укупна процењена вредност Партије 19 износи 39.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.18.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 30.090,00 динара без ПДВ-а односно 

36.108,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.18.4. Укупан број примљених понуда за Партију 19: 1 (једна). 

11.18.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 30.090,00 динара без ПДВ-а. 

11.18.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 30.090,00 динара без ПДВ-а. 
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11.18.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.18.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.18.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.18.10. Основни подаци о добављачу: RTC доо, из Београда, ул. Милентија Поповића бр. 

11а, матични број 07518790, ПИБ 100348281. 

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

Уговора. 

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

11.19. ПАРТИЈА 20: Хемикалије за молекуларну биологију део 2 

11.19.1. Укупна процењена вредност Партије 20 износи 42.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.19.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 37.600,00 динара без ПДВ-а односно 

45.120,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.19.4. Укупан број примљених понуда за Партију 20: 2 (две). 

11.19.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 37.600,00 динара без ПДВ-а. 

11.19.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 37.600,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.19.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.19.9. Датум закључења уговора: 11.08.2020. године. 

11.19.10. Основни подаци о добављачу: ProMedia доо, из Кикинде, ул. Краља Петра I бр. 114, 

матични број 08704210, ПИБ 100579471. 

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

предмет Уговора. 

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

11.20. ПАРТИЈА 21: Хемикалије за молекуларну биологију део 3 

11.20.1. Укупна процењена вредност Партије 21 износи 17.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.20.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 7.000,00 динара без ПДВ-а односно 

8.400,00 динара са ПДВ-ом. 

11.20.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа цена''. 

11.20.4. Укупан број примљених понуда за Партију 21: 2 (две). 

11.20.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 11.970,00 динара без ПДВ-а. 

11.20.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 7.000,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.20.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.20.9. Датум закључења уговора: 12.08.2020. године. 

11.20.10. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 

27, матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

11.20.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

11.21. ПАРТИЈА 22: Реагенси за хемијске параметре воде 

11.21.1. Укупна процењена вредност Партије 22 износи 45.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.21.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 44.060,00 динара без ПДВ-а односно 

52.872,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.21.4. Укупан број примљених понуда за Партију 22: 1 (једна). 

11.21.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.060,00 динара без ПДВ-а. 

11.21.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.060,00 динара без ПДВ-а. 
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11.21.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.21.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2020. године. 

11.21.9. Датум закључења уговора: 11.08.2020. године. 

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

20302216, ПИБ 105046072. 

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

Уговора. 

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

12. Лице за контакт: Мирјана Јовановић, службеник за јавне набавке, Е - mail адреса: 

mirjana.jovanovic@pmf.kg.ac.rs, факс: 034 335 040. 

mailto:mirjana.jovanovic@pmf.kg.ac.rs

