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Универзитет у Београду 
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Београд, Војводе Степе 444а 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 22/2016-6 
Датум: 22.12.2016 
 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), објављује се: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Назив наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
 
Адреса наручиоца: Војводе Степе 444а, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.imgge.bg.ac.rs   
 
Врста наручиоца: Установа 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: Добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: добро - лабораторијски потрошни материјал, шифра 
38000000 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ. 
 
Уговорена вредност:  
 
Уговорена вредност износи: 617.354,85 динара без ПДВ-а, односно 740.825,82 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 8 (осам) понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 45.115,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 54.138,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 

http://www.imgge.bg.ac.rs/�
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Највиша понуђена цена износи 45.115,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 54.138,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 82.290,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 98.748,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 107.250,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 128.700,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 45.500,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 54.600,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 56.080,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 67.296,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 103.705,58   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 124.446,78 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 103.705,58 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 124.446,78 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 133.988,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 160.785,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 133.988,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 160.785,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 7.530,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 9.036,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 10.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 12.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 5.270,27   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 6.324,32 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 7.360,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 8.832,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
 
Најнижа понуђена цена износи 170.218,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 204.261,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 170.218,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 204.261,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 45.115,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 54.138,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 45.115,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 54.138,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 94.990,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 113.988,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 94.990,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 113.988,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 56.080,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 67.296,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 56.080,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 67.296,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 103.705,58   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 124.446,78 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 103.705,58 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 124.446,78 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 133.988,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 160.785,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 133.988,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 160.785,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 7.987,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 9.585,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 10.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 12.000,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 5.270,27   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 6.324,32 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 5.270,27 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 6.324,32 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
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Најнижа понуђена цена износи 170.218,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 204.261,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 170.218,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 204.261,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2016. године 

 
Датум закључења уговора: 14.12.2016. 

 
Основни подаци о добављачима:  
 
Закључен је уговор са следећим понуђачима: 
 

• VIVOGEN D.O.O. , MIRIJEVSKI BULEVAR 7D, 11000 BEOGRAD  
• EAST DIAGNOSTICS D.O.O. , GOLSVORDIJEVA 32, 11000 BEOGRAD  
• ALFA GENETICS D.O.O. , RACKOGA 5, 11000 BEOGRAD  
• UNI-CHEM D.O.O. , STRAHINJICA BANA 44, 11000 BEOGRAD 

 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу од датума потписивања и траје до утрошка 
средстава. 
 

  
                                   Председник комисије 

   
Матија Кликовац с.р. 

                                                                                                                    


