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Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 
Кпмисија за јавну набавку 
Брпј: 03/2019 
Датум: 13.05.2019 
 

На пснпву члана 116.  Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), пбјављује се: 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У птвпренпм ппступку јавне набавке –Хемијски прпизвпди 
 

Назив наручипца: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
 
Адреса наручипца: Впјвпде Степе 444а, Бепград 
Интернет страница наручипца: www.imgge.bg.ac.rs   
Врста наручипца: Устанпва 
Врста ппступка јавне набавке: Отвпрени ппступак 
Врста предмета: Дпбра 
Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: дпбрп -  шифра 24000000 – ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ. 
Угпвпрена вреднпст:  
Угпвпрена вреднпст изнпси: 1.434.838,25 динара без ПДВ-а, пднпснп 1.721.805,9 динара са ПДВ. 
Критеријум за дпделу угпвпра: 
Најнижа ппнуђена цена. 
Брпј примљених ппнуда: У ппступку предметне јавне набавке примљенп је 18 (псамнаест) 
ппнуда. 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена:  
 
Партија 1 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 55,398,75 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
66,478,50 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 55,398,75  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
66,478,50   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 2 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 216.696,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
260,035,20  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 216.696,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
260,035,20   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 3 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 76.862,50 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
92,235,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 76.862,50  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
92,235,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
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Партија 4 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 46,500,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
55.800,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 46.500,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
55.800,00   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 5 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 91.510,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
109.824,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 91.510,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
109.824,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 6 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 17.474,80 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
20.969,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 65.040,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
78.048,00   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 7 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 24.780,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
29.736,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 24.780,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
29.736,00   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 8 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 313.180,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
375.816,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 313.180,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
375.816,00    динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 9 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 180.115,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
216.138,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 180.115,00  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
216.138,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 10 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 118.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
142.776,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 118.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
142.776,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 11 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 151.120,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
181.344,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 151.120,00  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
181.344,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 12 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 7.900,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
9.480,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 7.900,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
9.480,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 13 
Партија је прппала.Никп се пд ппнуђача није јавип. 
Партија 14 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 111.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
134.376,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 111.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
134.376,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 15 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 12.121,20 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
14.545,44 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 12.787,50 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
15.345,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
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Партија 16 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 10.220,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
12.264,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 20.400,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
24.480,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 17 
Партија је прппала.Никп се пд ппнуђача није јавип. 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда. 
 
Партија 1 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 55,398,75 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
66,478,50 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 55,398,75  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
66,478,50   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 2 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 216.696,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
260,035,20  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 216.696,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
260,035,20   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 3 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 76.862,50 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
92,235,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 76.862,50  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
92,235,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 4 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 46,500,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
55.800,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 46.500,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
55.800,00   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 5 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 91.510,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
109.824,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 91.510,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
109.824,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 6 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 17.474,80 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
20.969,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 17.474,80 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
20.969,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Партија 7 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 24.780,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
29.736,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 38.437,00  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
46.124,40   динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 8 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 313.180,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
375.816,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 313.180,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
375.816,00    динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 9 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 180.115,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
216.138,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 180.115,00  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
216.138,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
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Партија 10 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 118.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
142.776,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 118.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
142.776,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 11 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 151.120,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
181.344,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 151.120,00  динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
181.344,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 12 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 7.900,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
9.480,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 7.900,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
9.480,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 13 
Партија је прппала.Никп се пд ппнуђача није јавип. 
Партија 14 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 111.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
134.376,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 111.980,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
134.376,00  динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 15 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 12.121,20 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп  
14.545,44 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 12.787,50 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
15.345,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 16 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 10.220,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
12.264,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 10.220,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
12.264,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату 
Партија 17 
Партија је прппала.Никп се пд ппнуђача није јавип. 
 

Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 25.04.2019. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 08.05.2019.godine 
Закључен је угпвпр са следећим ппнуђачима: 
 

 Alfa Genetics d.o.o.,Цвијићева 128/3,Бепград 

 Vivogen d.o.o.,Миријевски булевар 7д,Бепград   

 Еast Diagnostics d.o.o.,Гплсвпртијева 32,Бепград 

 Uni-chem d.o.o., Црнптравска 27,11000 Бепград  

 Rtc d.o.o,Милентија Ппппвића 11а,11070 Бепград 

 Novos d.o.o.,Цара Душана 207, 11080 Земун,Бепград 
 

Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране, а важи 
дп утрпшка средстава. 
 
                                                                                                                          Председник кпмисије 
   

                                     Саоа Митрпвић 
 


