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Наручилац Природно-математички факултет Крагујевац 

Адреса Радоја Домановића 12 

Место Крагујевац 

Број одлуке 835/19 

Датум 30.11.2018. 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 835/17 од 30.11.2018. године, 

Декан Факултета дана 30.11.2018. године доноси:  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

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

набавке број 26/2018, Уговор о јавној набавци потрошног лабораторијског материјала за 

наставне и научно-истраживачке потребе Факултета додељује уговоре:  

за Партију 1 – Материјал за пројекат ИИИ 41010, Партију 16 – Материјал за 

пројекат OН 170341 и за Партију 17 – Материјал за пројекат ИИИ 41010 и докторске 

студије, понуђачу ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 1А, 11100 Београд; 

за Партију 2 – Материјал за пројекат OН 172016, Партију 14 – Материјал за 

пројекат OН 172036 и Партију 18 – Материјал за докторске студије, понуђачу KEFO доо, 

ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд; 

за Партију 3 – Резервни делови за BUCHI oven B-585, понуђачу DONAU LAB доо, 

ул. Карађорђева бр. 15/2, 11080 Београд, Земун; 

за Партију 4 – Материјал за пројекат OН 172034, понуђачу BAZICO LAB доо, ул. 

Карловачка бр. 35/6, 11080 Земун; 

за Партију 5 – Лабораторијски прибор од стакла и за Партију 8 – Остали 

лабораторијски потрошни материјал, понуђачу MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 

11080 Земун; 

за Партију 6 - Лабораторијски прибор од пластике – стерилни, за Партију 7 - 

Лабораторијски прибор од пластике, за Партију 13 - Мембрански филтери и за Партију 

15 - Материјал за пројекат ИИИ 43004 и докторске студије понуђачу Alfamed доо, ул. 

Љубомира Стојановића бр. 3, 11108 Београд;  

за Партију 12 - Аутоматске пипете и наставци понуђачу SUPERLAB доо, ул. 

Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд.  

О б р а з л о ж е њ е 

Природно-математички факултет у Крагујевцу је дана 13.11.2018. године донео одлуку 

о покретању јавне набавке мале вредности број 26/2018, за јавну набавку потрошног 

лабораторијског материјала за наставне и научно-истраживачке потребе Факултета. Предмет 

јавне набавке је обликован у 18 партија. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 19.11.2018. 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 (осам) понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 835/17 од 29.11.2018. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 
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1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

Предмет јавне набавке Потрошни лабораторијски материјал 

Редни број јавне набавке 26/2018 

Износ планираних средстава за јавну набавку 855.000,00 динара 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану 

Из сопствених средстава Природно-

математичког факултета у 

Крагујевцу. Средства су планирана и 

исказана у плану јавних набавки за 

2018. годину, у оквиру набавке под 

редним бројем 1.1.3. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 855.000,00 динара 

Процењена вредност партија за које се додељују уговори 

(без ПДВ-а) 
744.000,00 динара 

Вредност додељених уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 573.170,00 динара 

Вредност додељених уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 687.804,00 динара 

2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА СВАКУ ПОЈЕДИНАЧНУ 

ПАРТИЈУ: 

2.1. ПАРТИЈА 1: Материјал за пројекат ИИИ 41010 

2.1.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за пројекат ИИИ 41010 

Износ планираних средстава за партију 15.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
15.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
9.367,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
11.240,40 динара 

2.1.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

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.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 9.367,00 динара 
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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 доделити понуђачу 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 1А, 11100 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.  

 

2.2. ПАРТИЈА 2: Материјал за пројекат OН 172016 

2.2.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за пројекат OН 172016 

Износ планираних средстава за партију 23.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
23.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
21.140,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
25.368,00 динара 

2.2.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

BAZICO LAB доо, ул. Карловачка бр. 35/6, 

11080 Земун 
01-835/12 28.11.2018. 1000 

KEFO доо, ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд 01-835/14 28.11.2018. 1000 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

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 21.140,00 динара 

2.  BAZICO LAB доо 22.495,00 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 бр. 1У, 11080 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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2.3. ПАРТИЈА 3: Резервни делови за BUCHI oven B-585 

2.3.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Резервни делови за BUCHI oven B-585 

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) 
45.532,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
54.638,40 динара 

2.3.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

DONAU LAB доо, ул. Карађорђева бр. 15/2, 

11080 Београд, Земун 
01-835/9 27.11.2018. 920 

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.  DONAU LAB доо 45.532,00 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: 

DONAU LAB доо, ул. Карађорђева бр. 15/2, 11080 Београд, Земун 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.4. ПАРТИЈА 4: Материјал за пројекат OН 172034 

2.4.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за пројекат OН 172034 

Износ планираних средстава за партију 130.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
130.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
77.325,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
92.790,00 динара 
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2.4.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

BAZICO LAB доо, ул. Карловачка бр. 35/6, 

11080 Земун 
01-835/12 28.11.2018. 1000 

KEFO доо, ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд 01-835/14 28.11.2018. 1000 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

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.  BAZICO LAB доо 77.325,00 динара 

2.  KEFO доо 119.553,00 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:  

BAZICO LAB доо, ул. Карловачка бр. 35/6, 11080 Земун 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.5. ПАРТИЈА 5: Лабораторијски прибор од стакла 

2.5.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Лабораторијски прибор од стакла 

Износ планираних средстава за партију 145.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
145.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
138.941,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
166.729,20 динара 

2.5.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 11080 

Земун 
01-835/11 28.11.2018. 1000 

BAZICO LAB доо, ул. Карловачка бр. 35/6, 

11080 Земун 
01-835/12 28.11.2018. 1000 

SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 

25, 11070 Нови Београд 
01-835/15 28.11.2018. 1000 
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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.  MC-LATRA доо 138.941,00 динара 

2.  BAZICO LAB доо 142.595,00 динара  

3.  SUPERLAB доо 144.868,00 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: 

  

MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 11080 Земун 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.6. ПАРТИЈА 6: Лабораторијски прибор од пластике – стерилни 

2.6.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Лабораторијски прибор од пластике – 

стерилни 

Износ планираних средстава за партију 65.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
65.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
37.170,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
44.604,00 динара 

2.6.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 
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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.  ALFAMED доо 37.170,00 динара 

2.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 50.263,50 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: 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.7. ПАРТИЈА 7: Лабораторијски прибор од пластике 

2.7.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Лабораторијски прибор од пластике 

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) 
43.904,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
52.684,80 динара 

2.7.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

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.  ALFAMED доо 43.904,00 динара 
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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: 

  

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.8. ПАРТИЈА 8: Остали лабораторијски потрошни материјал 

2.8.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Остали лабораторијски потрошни 

материјал 

Износ планираних средстава за партију 30.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
30.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
27.965,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
33.558,00 динара 

2.8.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 11080 

Земун 
01-835/11 28.11.2018. 1000 

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.  MC-LATRA доо 27.965,00 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: 

 

MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 11080 Земун 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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2.9. ПАРТИЈА 12: Аутоматске пипете и наставци 

2.9.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Аутоматске пипете и наставци 

Износ планираних средстава за партију 27.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
27.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
21.327,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
25.592,40 динара 

2.9.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

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

300 Кикинда 
01-835/10 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

KEFO доо, ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд 01-835/14 28.11.2018. 1000 

SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 

25, 11070 Нови Београд 
01-835/15 28.11.2018. 1000 

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 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, 

ул. Рачкога 1А, 11100 Београд 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
90.690,00 динара 

ProMedia доо, ул. Краља Петра I 

бр. 114, 23 300 Кикинда 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
37.200,00 динара 

ALFAMED доо, ул. Љубомира 

Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

неприхватљива понуда, понуђена цена 

је већа од процењене вредности 
56.246,00 динара 

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: 

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

1.  SUPERLAB доо 21.327,00 динара 

2.  KEFO доо 24.180,00 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: 
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SUPERLAB доо, ул. Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.10. ПАРТИЈА 13: Мембрански филтери 

2.10.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Мембрански филтери 

Износ планираних средстава за партију 22.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
22.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
13.260,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
15.912,00 динара 

2.10.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

MC-LATRA доо, ул. Херцеговачка 3/4, 11080 

Земун 
01-835/11 28.11.2018. 1000 

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.  ALFAMED доо 13.260,00 динара 

2.  MC-LATRA доо 15.300,00 динара 

3.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 19.040,00 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: 

  

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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2.11. ПАРТИЈА 14: Материјал за пројекат OН 172036 

2.11.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за пројекат OН 172036 

Износ планираних средстава за партију 17.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
17.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
15.213,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
18.255,60 динара 

2.11.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

KEFO доо, ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд 01-835/14 28.11.2018. 1000 

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.  KEFO доо 15.213,00 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: 

  

KEFO доо, ул. Бачка бр. 1У, 11080 Београд 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.12. ПАРТИЈА 15: Материјал за пројекат ИИИ 43004 и докторске студије 

2.12.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Материјал за пројекат ИИИ 43004 и 

докторске студије 

Износ планираних средстава за партију 93.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
93.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
70.680,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
84.816,00 динара 



страна 12 од 15 

2.12.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

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

300 Кикинда 
01-835/10 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

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.  ALFAMED доо 70.680,00 динара 

2.  ProMedia доо 82.010,00 динара 

3.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 82.612,00 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: 

  

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.13. ПАРТИЈА 16: Материјал за пројекат OН 170341 

2.13.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за пројекат OН 170341 

Износ планираних средстава за партију 24.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
24.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
18.816,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
22.579,20 динара 
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2.13.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

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

300 Кикинда 
01-835/10 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

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

одбијање: 

Није било одбијених понуда. 

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.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 18.816,00 динара 

2.  ProMedia доо 21.400,00 динара 

3.  ALFAMED доо 23.400,00 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: 

  

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 1А, 11100 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.14. ПАРТИЈА 17: Материјал за пројекат ИИИ 41010 и докторске студије 

2.14.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке 
Материјал за пројекат ИИИ 41010 и 

докторске студије 

Износ планираних средстава за партију 39.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
39.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(без ПДВ-а) 
20.335,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци  

(са ПДВ-ом) 
24.402,00 динара 
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2.14.2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача Број под којим је 

понуда заведена 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 

1А, 11100 Београд 
01-835/8 27.11.2018. 920 

ALFAMED доо, ул. Љубомира Стојановића 

бр. 3, 11108 Београд 
01-835/13 28.11.2018. 1000 

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 

ALFAMED доо, ул. Љубомира 

Стојановића бр. 3, 11108 Београд 

неодговарајућа понуда, понуђена 

добра не одговарају захтеваним 

карактеристикама* 

20.316,00 динара 

*ПОЈАШЊЕЊЕ: Понуђач ALFAMED доо је за позицију 17.7 понудио добра која не 

одговарају траженим карактеристикама. Наиме, у техничким карактеристикама за наведену 

позицију пише да су предмет набавке наставци за аутоматске пипете 50-1000 μL, 1000/1, 

Еппендорф 0030 001.613 или одговарајуће, у количини од 1 сета. Понуђач ALFAMED доо је 

за позицију 17.7. понудио наставке за аутоматске пипете произвођача Thermo QSP, каталошки 

број 116-Q, код којих је запремина 100-1000μL, што НЕ ОДГОВАРА траженим 

карактеристикама, јер не омогућава рад са количинама од 50μL до 100μL. На основу напред 

наведеног Комисија за јавну набавку утврђује да понуђена добра не одговарају захтеваним 

карактеристикама из Конкурсне документације, што понуду понуђача ALFAMED доо чини 

НЕОДГОВАРАЈУЋОМ. 

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.  ALFATRАDE ENTERPRISE доо 20.335,00 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: 

  

ALFATRАDE ENTERPRISE доо, ул. Рачкога 1А, 11100 Београд 

 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

2.15. ПАРТИЈА 18: Материјал за докторске студије 

2.15.1. Подаци о партији 

Предмет јавне набавке Материјал за докторске студије 

Износ планираних средстава за партију 14.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
14.000,00 динара 
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