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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 850/34 

Датум: 21.12.2018. 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 28/2018, дел. 

бр. 850 од 21.11.2018. године, позиција 1.1.2. у плану јавних набавки за 2018. 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. 

6. Предмет јавне набавке је обликован у 21 партију и то: 

• Партија 1: Хемикалије за пројекат ОН 172034, 

• Партија 2: Растварачи, 

• Партија 3: Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 1, 

• Партија 4: Хемикалије за пројекат ОН 172016 део 2, 

• Партија 5: Хемикалије за пројекат ИИИ 41010, 

• Партија 6: Хемикалије за докторске студије део 1, 

• Партија 7: Хемикалије за докторске студије део 2, 

• Партија 8: Хемикалије за пројекат ОН 172036 и SCOPES, 

• Партија 9: Хемикалије за пројекат ОН 172011, 

• Партија 10: Хемикалије за наставу микробиологије, 

• Партија 11: Специфичне хемикалије за наставу,  

• Партија 12: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 1, 

• Партија 13: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 2, 

• Партија 14: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 3, 

• Партија 15: Кит за пројекат ИИИ 41010, 

• Партија 16: Специфичне хемикалије за пројекат ИИИ 41010, 

• Партија 17: Реагенси за пројекат ИИИ 41010, 

• Партија 18: Кит за лабораторију за генетику, 

• Партија 19: Хемикалије за лабораторију за генетику део 1, 

• Партија 20: Хемикалије за лабораторију за генетику део 2, 

• Партија 21: Прајмери. 

 

7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.705.000,00 динара без ПДВ-а, а 

процењена вредност партија за које се додељују уговори износи 1.590.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 1.091.056,60 динара без ПДВ-а 

односно 1.309.267,92 динара са ПДВ-ом. 

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

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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10. Укупан број примљених понуда: 8 (осам). 

11. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:   

11.1 ПАРТИЈА 1: Хемикалије за пројекат ОН 172034 

11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 160.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 142.905,00 динара без ПДВ-а односно 

171.486,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 142.905,00 динара без ПДВ-а. 

11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 142.905,00 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: 07.12.2018. године. 

11.1.9. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године. 

11.1.10. Основни подаци о добављачу: KEFO d.o.o., из Београда, ул. Бачка бр. 1У, матични 

број 20302216, ПИБ 105046072. 

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: Растварачи 

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: 40.800,00 динара без ПДВ-а односно 

48.960,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.3. Укупан број примљених понуда за Партију 2: 3 (три). 

11.4. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 48.300,00 динара без ПДВ-а. 

11.5. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 40.800,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.7. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.8. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године. 

11.9. Основни подаци о добављачу: KEFO d.o.o., из Београда, ул. Бачка бр. 1У, матични 

број 20302216, ПИБ 105046072. 

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

Уговора. 

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

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

11.5.1. Укупна процењена вредност Партије 3 износи 40.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 9.800,00 динара без ПДВ-а односно 

11.760,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.5.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 19.529,00 динара без ПДВ-а. 

11.5.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.800,00 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: 07.12.2018. године. 

11.5.9. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 

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

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 
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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. 

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

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

11.6.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 52.848,00 динара без ПДВ-а односно 

63.417,60 динара са ПДВ-ом. 

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

11.6.4. Укупан број примљених понуда за Партију 4: 2 (две). 

11.6.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 52.848,00 динара без ПДВ-а. 

11.6.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 52.848,00 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: 07.12.2018. године. 

11.6.9. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године. 

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

број 20302216, ПИБ 105046072. 

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

Уговора. 

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

11.5. ПАРТИЈА 5: Хемикалије за пројекат ИИИ 41010 

11.7.1. Укупна процењена вредност Партије 5 износи 170.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.7.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 113.560,00 динара без ПДВ-а односно 

136.272,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.7.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 113.560,00 динара без ПДВ-а. 

11.7.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 113.560,00 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: 07.12.2018. године. 

11.7.9. Датум закључења уговора: 18.12.2018. 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. 

11.6. ПАРТИЈА 6: Хемикалије за докторске студије део 1 

11.8.1. Укупна процењена вредност Партије 6 износи 30.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 24.600,00 динара без ПДВ-а односно 

29.520,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.8.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 26.755,00 динара без ПДВ-а. 

11.8.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 24.600,00 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: 07.12.2018. године. 

11.8.9. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 

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

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 
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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. 

11.7. ПАРТИЈА 7: Хемикалије за докторске студије део 2 

11.9.1. Укупна процењена вредност Партије 7 износи 80.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 29.900,00 динара без ПДВ-а односно 

35.880,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.9.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 37.748,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 29.900,00 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: 07.12.2018. године. 

11.9.9. Датум закључења уговора: 18.12.2018. 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. 

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

11.9.13. Укупна процењена вредност Партије 8 износи 240.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.14. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 158.700,00 динара без ПДВ-а односно 

190.440,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.16. Укупан број примљених понуда за Партију 8: 2 (два). 

11.9.17. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 221.278,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.18. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 158.700,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.20. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.21. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 

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

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

 

11.9. ПАРТИЈА 9: Хемикалије за пројекат ОН 172011 

11.9.25. Укупна процењена вредност Партије 9 износи 225.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.26. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 96.900,00 динара без ПДВ-а односно 

116.280,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.28. Укупан број примљених понуда за Партију 9: 2 (две). 

11.9.29. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 174.560,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.30. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 96.900,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.32. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.33. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 
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11.9.34. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

11.10. ПАРТИЈА 10: Хемикалије за наставу микробиологије 

11.9.37. Укупна процењена вредност Партије 10 износи 45.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.38. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 34.281,00 динара без ПДВ-а односно 

41.137,20 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.40. Укупан број примљених понуда за Партију 10:  (једна). 

11.9.41. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.281,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.42. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.281,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.44. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.45. Датум закључења уговора: 13.12.2018. године. 

11.9.46. Основни подаци о добављачу: HEMICO d.o.o., из Крагујевца, ул. Радоја Домановића 

бр. 1, матични број 17534645, ПИБ 103248752. 

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

Уговора. 

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

11.11. ПАРТИЈА 12: Хемикалије за пројекат ОН 173041 део 1 

11.9.49. Укупна процењена вредност Партије 12 износи 20.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.50. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 9.100,00 динара без ПДВ-а односно 

10.920,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.52. Укупан број примљених понуда за Партију 12: 1 (једна). 

11.9.53. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.100,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.54. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 9.100,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.56. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.57. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 

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

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

Уговора. 

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

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

11.9.61. Укупна процењена вредност Партије 13 износи 75.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.62. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 70.000,00 динара без ПДВ-а односно 

84.000,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.64. Укупан број примљених понуда за Партију 13: 1 (једна). 

11.9.65. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 70.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.66. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 70.000,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.68. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.69. Датум закључења уговора: 17.12.2018. године. 
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11.9.70. Основни подаци о добављачу: ProMedia d.o.o., из Кикинде, ул. Краља Петра I бр. 114, 

матични број 08704210, ПИБ 100579471. 

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

Уговора. 

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

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

11.9.73. Укупна процењена вредност Партије 14 износи 40.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.74. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 34.740,00 динара без ПДВ-а односно 

41.688,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.76. Укупан број примљених понуда за Партију 14: 2 (две). 

11.9.77. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.740,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.78. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.740,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.80. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.81. Датум закључења уговора: 13.12.2018. године. 

11.9.82. Основни подаци о добављачу: ALFA GENETICS d.o.o., из Београда, ул. Цвијићева 

бр. 128/3, матични број 20800445, ПИБ 107427806. 

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

Уговора. 

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

11.14. ПАРТИЈА 15: Кит за пројекат ИИИ 41010 

11.9.85. Укупна процењена вредност Партије 15 износи 55.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.86. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 54.500,00 динара без ПДВ-а односно 

65.400,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.88. Укупан број примљених понуда за Партију 15: 1 (једна). 

11.9.89. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 54.500,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.90. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 54.500,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.92. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.93. Датум закључења уговора: 17.12.2018. године. 

11.9.94. Основни подаци о добављачу: ProMedia d.o.o., из Кикинде, ул. Краља Петра I бр. 114, 

матични број 08704210, ПИБ 100579471. 

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

Уговора. 

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

11.15. ПАРТИЈА 16: Специфичне хемикалије за пројекат ИИИ 41010 

11.9.97. Укупна процењена вредност Партије 16 износи 100.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.98. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 51.200,00 динара без ПДВ-а односно 

61.440,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.100. Укупан број примљених понуда за Партију 16: 1 (једна). 

11.9.101. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 51.200,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.102. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 51.200,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.104. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.105. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 
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11.9.106. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

11.16. ПАРТИЈА 17: Реагенси за пројекат ИИИ 41010 

11.9.109. Укупна процењена вредност Партије 17 износи 55.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.110. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 50.400,00 динара без ПДВ-а односно 

60.480,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.9.113. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 50.400,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.114. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 50.400,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.116. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.117. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године. 

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

бр.11а, матични број 07518790, ПИБ 100348281. 

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

предмет Уговора. 

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

11.17. ПАРТИЈА 18: Кит за лабораторију за генетику 

11.9.121. Укупна процењена вредност Партије 18 износи 60.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.122. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 57.690,00 динара без ПДВ-а односно 

69.228,00 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.9.125. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 57.690,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.126. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 57.690,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.128. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.129. Датум закључења уговора: 13.12.2018. године. 

11.9.130. Основни подаци о добављачу: ALFA GENETICS d.o.o., из Београда, ул. Цвијићева 

бр. 128/3, матични број 20800445, ПИБ 107427806. 

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

предмет Уговора. 

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

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

11.9.133. Укупна процењена вредност Партије 19 износи 70.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.134. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 55.580,00 динара без ПДВ-а односно 

66.696,00 динара са ПДВ-ом. 

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

11.9.136. Укупан број примљених понуда за Партију 19: 2 (две). 

11.9.137. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 69.960,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.138. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 55.580,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.140. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.141. Датум закључења уговора: 18.12.2018. године. 
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11.9.142. Основни подаци о добављачу: UNI-CHEM доо, из Београда, ул. Црнотравска бр. 27 

матични број 17167677, ПИБ 100052572. 

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

предмет Уговора. 

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

11.19. ПАРТИЈА 21: Прајмери 

11.9.145. Укупна процењена вредност Партије 21 износи 10.000,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.146. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 3.552,00 динара без ПДВ-а односно 

4.262,40 динара са ПДВ-ом. 

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

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

11.9.149. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.840,00 динара без ПДВ-а. 

11.9.150. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.552,00 динара без ПДВ-а. 

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

11.9.152. Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.12.2018. године. 

11.9.153. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године. 

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

бр.11а, матични број 07518790, ПИБ 100348281. 

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

предмет Уговора. 

11.9.156. 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, факс: 034 335 040. 

mailto:vladad@kg.ac.rs

