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Наручилац Природно-математички факултет Крагујевац 

Адреса Радоја Домановића 12 

Место Крагујевац 

Број одлуке 850/17 

Датум 07.12.2018. године 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 850/15 од 06.12.2018. 

године, Декан Факултета дана 07.12.2018. године доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 
Природно-математички факултет у Крагујевцу, као наручилац, у поступку јавне 

набавке број 28/2018, Уговор о јавној набавци хемикалија за наставу и научно-истраживачке 

потребе Факултета додељује:  

за Партију 1 – Хемикалије за пројекат ОН 172034, за Партију 2 - Растварачи, и за 

Партију 4 - Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 2,  понуђачу KEFO доо, ул. Бачка бр. 

1У, 11080 Београд; 

за Партију 3 - Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 1, за Партију 5 – Хемикалије 

за пројекат ИИИ 41010, за Партију 6 - Хемикалије за докторске студије део 1, за Партију 

7 - Хемикалије за докторске студије део 2, за Партију 8 - Хемикалије за пројекат ОН 

172036 и SCOPES, за Партију 9 - Хемикалије за пројекат ОН 172011, за Партију 12 - 

Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 1, за Партију 16 - Специфичне хемикалије за 

пројекат ИИИ 41010, и за Партију 19 - Хемикалије за лабораторију за генетику део 1, 

понуђачу UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд; 

за Партију 10 – Хемикалије за наставу микробиологије, понуђачу HEMICO доо, 

ул. Радоја Домановића бр. 1, 34 000 Крагујевац; 

за Партију 13 - Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 2 и за Партију 15 - Кит за 

пројекат ИИИ 41010, понуђачу ProMedia доо, Краља Петра I бр. 114, 23 300 Кикинда; 

за Партију 14  – Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 3, и за Партију 18 - Кит за 

лабораторију за генетику понуђачу ALFA GENETICS доо, ул. Цвијићева бр. 128/3, 11 120 

Београд; 

за Партију 17 - Реагенси за пројекат ИИИ 41010 и за Партију 21 - Прајмери, 

понуђачу RTC доо, Милентија Поповића бр. 11а, 11 070 Београд;  

О б р а з л о ж е њ е 

Природно-математички факултет у Крагујевцу је дана 21.11.2018. године донео одлуку 

о покретању јавне набавке мале вредности број 28/2018, за јавну набавку хемикалија за наставу 

и научно-истраживачке потребе Факултета. Предмет јавне набавке је обликован у 21 партију. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.11.2018. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Природно-математичког 

факултета.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 8 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
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У Извештају о стручној оцени понуда број 850/15 од 06.12.2018. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

Предмет јавне набавке 
Хемикалије за наставу и научно-

истраживачки рад 

Редни број јавне набавке 28/2018 

Износ планираних средстава за јавну набавку 1.705.000,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану 

Из сопствених средстава Природно-

математичког факултета у Крагујевцу. 

Средства су планирана и исказана у 

плану набавки за 2018. годину, у оквиру 

набавке под редним бројем 1.1.2. 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.705.000,00 динара 

Процењена вредност партија за које се додељују 

уговори (без ПДВ-а) 
1.590.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
1.091.056,60 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
1.309.267,92 динара 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ 

ПАРТИЈУ 

 

2.1. ПАРТИЈА 1: Хемикалије за пројекат ОН 172034 

2.1.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 172034 

Износ планираних средстава за партију 160.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
160.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
142.905,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
171.486,00 динара 

2.1.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 
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б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена 

UNI-CHEM доо, ул. 

Црнотравска бр. 27, 11000 

Београд 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
163.890,00 динара 

2.1.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  KEFO доо 142.905,00 динара 

2.1.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

 

2.2. ПАРТИЈА 2: Растварачи 

2.2.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Растварачи 

Износ планираних средстава за партију 50.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
50.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
40.800,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
48.960,00 динара 

2.2.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 

25, 11070 Нови Београд 
01-850/11 06.12.2018. 945 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 
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2.2.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  KEFO доо 40.800,00 динара 

2.  SUPERLAB доо 42.435,00 динара 

3.  UNI-CHEM доо 48.300,00 динара  

2.2.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

 Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.3. ПАРТИЈА 3: Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 1 

2.3.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 1 

Износ планираних средстава за партију 40.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
40.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
9.800,00 динара  

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
11.760,00 динара 

2.3.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 

25, 11070 Нови Београд 
01-850/11 06.12.2018. 945 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.3.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 9.800,00,00 динара 
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2.  KEFO доо 17.190,00 динара 

3.  SUPERLAB доо 19.529,00 динара  

2.3.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.4. ПАРТИЈА 4: Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 2 

2.4.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 2 

Износ планираних средстава за партију 60.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
60.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
52.848,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
63.417,60 динара 

2.4.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена 

UNI-CHEM доо, ул. 

Црнотравска бр. 27, 11000 

Београд 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
60.380,00 динара 

2.4.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  KEFO доо 52.848,00 динара 

2.4.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 
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KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.5. ПАРТИЈА 5: Хемикалије за пројекат ИИИ 41010 

2.5.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ИИИ 41010 

Износ планираних средстава за партију 170.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
170.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
113.560,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
136.272,00 динара 

2.5.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.5.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 113.560,00 динара 

2.5.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

 

2.6. ПАРТИЈА 6: Хемикалије за докторске студије део 1 

2.6.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за докторске студије део 1 

Износ планираних средстава за партију 30.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
30.000,00 динара 
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Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
24.600,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
29.520,00 динара 

2.6.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.6.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 24.600,00 динара 

2.  KEFO доо 26.755,00 динара 

2.6.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

2.7. ПАРТИЈА 7: Хемикалије за докторске студије део 2 

2.7.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за докторске студије део 2 

Износ планираних средстава за партију 80.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
80.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
29.900,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
35.880,00 динара 
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2.7.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 

25, 11070 Нови Београд 
01-850/11 06.12.2018. 945 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.7.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 29.900,00 динара 

2.  SUPERLAB доо 37.748,00 динара  

2.7.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

  

 

2.8. ПАРТИЈА 8: Хемикалије за пројекат ОН 172036 и SCOPES 

2.8.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Хемикалије за пројекат ОН 172036 и 

SCOPES 

Износ планираних средстава за партију 240.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
240.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
158.700,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
190.440,00 динара 

2.8.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 



страна 9 од 18 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.8.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 158.700,00 динара 

2.  KEFO доо 221.278,00 динара 

2.8.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

  

 

2.9. ПАРТИЈА 9: Хемикалије за пројекат ОН 172011 

2.9.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 172011 

Износ планираних средстава за партију 225.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
225.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
96.900,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
116.280,00 динара 

2.9.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда 

2.9.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 
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Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 96.900,00 динара 

2.  KEFO доо 174.560,00 динара 

2.9.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

  

 

2.10. ПАРТИЈА 10: Хемикалије за наставу микробиологије 

2.10.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за наставу микробиологије 

Износ планираних средстава за партију 45.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
45.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
34.281,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
41.137,20 динара 

2.10.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

HEMICO доо, ул. Радоја Домановића бр. 1,  

34 000 Крагујевац 
01-850/9 06.12.2018. 945 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.10.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  HEMICO доо 34.281,00 динара 

2.10.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

HEMICO доо, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34 000 Крагујевац 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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2.11. ПАРТИЈА 12: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 1 

2.11.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 1 

Износ планираних средстава за партију 20.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
20.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
9.100,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
10.920,00 динара 

 

2.11.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.11.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 9.100,00 динара 

2.11.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

 

2.12. ПАРТИЈА 13: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 2 

2.12.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 2 

Износ планираних средстава за партију 75.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
75.000,00 динара 
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Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
70.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
84.000,00 динара 

2.12.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ProMedia доо, ул. Краља Петра I бр. 114,  

23 300 Кикинда 
01-850/7 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.12.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  ProMedia доо 70.000,00 динара 

2.12.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

ProMedia доо, ул. Краља Петра I бр. 114, 23 300 Кикинда 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.13. ПАРТИЈА 14: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 3 

2.13.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 3 

Износ планираних средстава за партију 40.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
40.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
34.740,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
41.688,00 динара 

2.13.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

RTC доо, ул. Милентија Поповића бр. 11а,  

11 070 Београд 
01-850/5 05.12.2018. 1040 
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ALFA GENETICS доо, ул. Цвијићева бр. 

128/3, 11 120 Београд 
01-850/4 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена 

RTC доо, ул. Милентија 

Поповића бр. 11а, 11 070 

Београд 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
48.900,00 динара 

2.13.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  ALFA GENETICS доо 34.740,00 динара  

2.13.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

ALFA GENETICS доо, ул. Цвијићева бр. 128/3, 11 120 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.14. ПАРТИЈА 15: Кит за пројекат ИИИ 41010 

2.14.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Кит за пројекат ИИИ 41010 

Износ планираних средстава за партију 55.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
55.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
54.500,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
65.400,00 динара 

2.14.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ProMedia доо, ул. Краља Петра I бр. 114,  

23 300 Кикинда 
01-850/7 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 
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2.14.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  ProMedia доо 54.500,00 динара 

2.14.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

ProMedia доо, ул. Краља Петра I бр. 114, 23 300 Кикинда 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

  

2.15. ПАРТИЈА 16: Специфичне хемикалије за пројекат ИИИ 41010 

2.15.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Специфичне хемикалије за пројекат ИИИ 

41010 

Износ планираних средстава за партију 100.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
100.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
51.200,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
61.440,00 динара 

2.15.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.15.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 51.200,00 динара 
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2.15.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.16. ПАРТИЈА 17: Реагенси за пројекат ИИИ 41010 

2.16.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Реагенси за пројекат ИИИ 41010 

Износ планираних средстава за партију 55.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
55.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
50.400,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
60.480,00 динара 

2.16.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

RTC доо, ул. Милентија Поповића бр. 11а,  

11 070 Београд 
01-850/5 05.12.2018. 1040 

VIVOGEN доо, Миријевски булевар бр. 7д, 

11000 Београд  
01-850/6 05.12.2018. 1040 

  

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена Разлози за одбијање понуде 

Понуђена цена 

VIVOGEN доо, Миријевски 

булевар бр. 7д, 11000 Београд  

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
175.730,00 динара 

2.16.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  RTC доо 50.400,00 динара 

2.16.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала 

да уговор треба доделити понуђачу: 

RTC доо, ул. Милентија Поповића бр. 11а, 11 070 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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2.17. ПАРТИЈА 18: Кит за лабораторију за генетику 

2.17.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Кит за лабораторију за генетику 

Износ планираних средстава за партију 60.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
60.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
57.690,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
69.228,00 динара 

2.17.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFA GENETICS доо, ул. Цвијићева бр. 

128/3, 11 120 Београд 
01-850/4 05.12.2018. 1040 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.17.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  ALFA GENETICS доо 57.690,00 динара 

2.17.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

ALFA GENETICS доо, ул. Цвијићева бр. 128/3, 11 120 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

 

2.18. ПАРТИЈА 19: Хемикалије за лабораторију за генетику део 1 

2.18.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Хемикалије за лабораторију за генетику 

део 1 

Износ планираних средстава за партију 70.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
70.000,00 динара 
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Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
55.580,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
66.696,00 динара 

2.18.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 

11000 Београд 
01-850/8 05.12.2018. 1040 

KEFO доо, ул. Бачка 1У, 11080 Београд 01-850/12 06.12.2018. 1030 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

2.18.3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Детаљним прегледањем понуда и провером јединичних и укупних цена понуђених 

добара, добијена је следећа ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  UNI-CHEM доо 55.580,00 динара 

2.  KEFO доо 69.960,00 динара 

2.18.4. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да уговор треба доделити понуђачу: 

UNI-CHEM доо, ул. Црнотравска бр. 27, 11000 Београд 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.19. ПАРТИЈА 21: Прајмери 

2.19.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Прајмери 

Износ планираних средстава за партију 10.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
10.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
3.552,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
4.262,40 динара 

2.19.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

RTC доо, ул. Милентија Поповића бр. 11а,  01-850/5 05.12.2018. 1040 
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