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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 374/35 

Датум: 07.08.2018. 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 17/2018, дел. 

бр. 374 од 22.05.2018. године, позиција 1.1.3. у плану јавних набавки за 2018. 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; 

• 33790000 – лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла; 

• 38437000 – лабораторијске пипете и прибор. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 10 партија и то: 

• Партија 1: Лабораторијски прибор од стакла, 

• Партија 2: Лабораторијски прибор од пластике, 

• Партија 3: Филтери, 

• Партија 4: Аутоматске пипете и наставци, 

• Партија 5: Потрошни материјал за апарат Vario EL III, Elementar, 

• Партија 6: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172016, 

• Партија 7: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172034, 

• Партија 8: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172036, 

• Партија 9: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН173041, 

• Партија 10: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ИИИ41010. 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 540.000,00 динара без ПДВ-а. 

8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 372.385,23  динара без ПДВ-а 

односно 446.862,28  динара са ПДВ-ом. 

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

10. Укупан број примљених понуда: 8 (осам). 

11. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију: 

11.1. ПАРТИЈА 1: Лабораторијски прибор од стакла 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 60.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 34.866,00 динара без ПДВ-а односно 

41.839,20 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.866,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.866,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.7. Уговор ће се извршити од стране групе понуђача. 

11.1.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 01.08.2018. године. 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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11.1.10. Основни подаци о групи добављача: SONECOMP доо, из Београда, ул. Светогорска 

бр. 22/IV, матични број 07991452, ПИБ 100159726 и HEMTEK LAB доо, из Београда,  

ул. Десет авијатичара бр. 2а, ПИБ 100297637, матични број 07494009. 

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: Лабораторијски прибор од пластике 

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 2 износи 70.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 44.182,00 динара без ПДВ-а односно 

53.018,40 динара са ПДВ-ом. 

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

11.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 2: 4 (четири). 

11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 55.546,00 динара без ПДВ-а. 

11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 44.182,00 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: 03.07.2018. године. 

11.2.9. Датум закључења уговора: 23.07.2018. године. 

11.2.10. Основни подаци о добављачу: Alfamed доо Београд, из Београда, ул. Љубомира 

Стојановића бр. 3, матични број 07431279, ПИБ 100209988. 

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: Филтери 

11.3.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 60.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 22.750,00 динара без ПДВ-а односно 

27.300,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.3.4. Укупан број примљених понуда за Партију 3: 5 (пет). 

11.3.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 59.550,00 динара без ПДВ-а. 

11.3.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 22.750,00 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: 03.07.2018. године. 

11.3.9. Датум закључења уговора: 13.07.2018. године. 

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

матични број 20508116, ПИБ 105999504. 

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: Аутоматске пипете и наставци 

11.4.1. Укупна процењена вредност Партије 4 износи 20.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 13.220,00 динара без ПДВ-а односно 

15.864,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.4.4. Укупан број примљених понуда за Партију 4: 5 (пет). 

11.4.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.354,00 динара без ПДВ-а. 

11.4.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 13.220,00 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: 03.07.2018. године. 
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11.4.9. Датум закључења уговора: 16.07.2018. 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. 

11.5. ПАРТИЈА 5: Потрошни материјал за апарат Vario EL III, Elementar 

11.5.1. Укупна процењена вредност Партије 5 износи 35.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 29.500,00 динара без ПДВ-а односно 

35.400,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.5.4. Укупан број примљених понуда за Партију 5: 2 (две). 

11.5.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 29.500,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 29.500,00 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: 03.07.2018. године. 

11.5.9. Датум закључења уговора: 16.07.2018. године. 

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

20302216, ПИБ 105046072. 

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: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172016 

11.6.1. Укупна процењена вредност Партије 6 износи 25.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 21.946,00 динара без ПДВ-а односно 

26.335,20 динара са ПДВ-ом. 

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

11.6.4. Укупан број примљених понуда за Партију 6: 1 (једна). 

11.6.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.946,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 21.946,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.7. Уговор ће се извршити од стране групе понуђача. 

11.6.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018. године. 

11.6.9. Датум закључења уговора: 23.07.2018. године. 

11.6.10. Основни подаци о групи добављача: SONECOMP доо, из Београда, ул. Светогорска 

бр. 22/IV, матични број 07991452, ПИБ 100159726 и HEMTEK LAB доо, из Београда,  

ул. Десет авијатичара бр. 2а, ПИБ 100297637, матични број 07494009. 

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: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172034 

11.7.1. Укупна процењена вредност Партије 7 износи 55.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.7.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци 46.780,23динара без ПДВ-а односно 

56.136,28 динара са ПДВ-ом. 

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

11.7.4. Укупан број примљених понуда за Партију 7: 3 (три). 

11.7.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 46.780,23 динара без ПДВ-а. 

11.7.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 46.780,23 динара без ПДВ-а. 

11.7.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 
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11.7.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018. године. 

11.7.9. Датум закључења уговора: 16.07.2018. године. 

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

20302216, ПИБ 105046072. 

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: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН172036 

11.8.1. Укупна процењена вредност Партије 8 износи 60.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 59.820,00 динара без ПДВ-а односно 

71.784,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.8.4. Укупан број примљених понуда за Партију 8: 1  (једна). 

11.8.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 59.820,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 59.820,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.7. Уговор ће се извршити од стране групе понуђача. 

11.8.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018. године. 

11.8.9. Датум закључења уговора: 23.07.2018. године. 

11.8.10. Основни подаци о групи добављача: SONECOMP доо, из Београда, ул. Светогорска 

бр. 22/IV, матични број 07991452, ПИБ 100159726 и HEMTEK LAB доо, из Београда,  

ул. Десет авијатичара бр. 2а, ПИБ 100297637, матични број 07494009. 

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: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ОН173041 

11.9.1. Укупна процењена вредност Партије 9 износи 20.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 11.000,00 динара без ПДВ-а односно 

13.200,00 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: 11.592,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 11.000,00 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: 03.07.2018. године. 

11.9.9. Датум закључења уговора: 23.07.2018. године. 

11.9.10. Основни подаци о добављачу: Alfamed доо Београд, из Београда, ул. Љубомира 

Стојановића бр. 3, матични број 07431279, ПИБ 100209988. 

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: Потрошни лабораторијски материјал за пројекат ИИИ41010 

11.10.1. Укупна процењена вредност Партије 10 износи 135.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.10.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 88.321,00 динара без ПДВ-а односно 

105.985,20 динара са ПДВ-ом. 

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

11.10.4. Укупан број примљених понуда за Партију 10: 2 (две). 

11.10.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 115.571,00 динара без ПДВ-а. 

11.10.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 88.321,00 динара без ПДВ-а. 
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11.10.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача. 

11.10.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018. године. 

11.10.9. Датум закључења уговора: 23.07.2018. године. 

11.10.10. Основни подаци о добављачу: Alfamed доо Београд, из Београда, ул. Љубомира 

Стојановића бр. 3, матични број 07431279, ПИБ 100209988. 

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. 

 

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

