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Универзитет у Београду 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 

Београд, Војводе Степе 444а 

 

Комисија за јавну набавку 

Број: 08/2020 

Датум: 10.08.2020 

 

На основу члана 116.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У отвореном поступку јавне набавке –Хемијски производи 

 
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: Отворени поступак 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Назив и ознака из општег речника набавке: добро -  шифра 24000000 – ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ. 

Уговорена вредност:  

Уговорена вредност износи: 3.241.842.45 динара без ПДВ-а, односно 3.890.210,94 динара са ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 21 (двадестједна) понуда. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Партија 1 

Најнижа понуђена цена износи 506.050,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 607.260,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 506.050,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 607.260,00  динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 2 

Најнижа понуђена цена износи 6.603,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7,923.6 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 9.416,55 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  11,299.86 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 3 

Најнижа понуђена цена износи 176.528,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  211,833.6 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 176.528,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 211,833.6 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 4 

Најнижа понуђена цена износи 275.140,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 330.168,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 275.140,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 330.168,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

 

Партија 5 

Најнижа понуђена цена износи 578.430,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 694.116,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 578.430,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 694.116,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 6 

Најнижа понуђена цена износи 257.317,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 308.780,40 0динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 257.317,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 308.780,40 динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 7 

Најнижа понуђена цена износи 84.700,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 101.640,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 84.700,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 101.640,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 8 

Није пристигла ни једна понуда 

Партија 9 

Најнижа понуђена цена износи 280.577,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 336,692.64 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 
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Највиша понуђена цена износи 343.379,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 412,054,80 динара са обрачунатим порезом 
на додату 

Партија 10 

Најнижа понуђена цена износи  83.317,25 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 99.980,70 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 108.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 130.200,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 11 

Најнижа понуђена цена износи 309.098,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 370.917,60 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 309.098,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 370.917,60 динара са обрачунатим порезом 

на додату 

 

Партија 12 

Најнижа понуђена цена износи 52.084.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 62.500.80 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 52.084.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 62.500.80  динара са обрачунатим порезом на 

додату 

 

Партија 13 

Најнижа понуђена цена износи 36.550.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.860.00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 36.550.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.860.00  динара са обрачунатим порезом на 

додату 

 

Партија 14 

Најнижа понуђена цена износи 325.200.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 390.240,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 452.080.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 542.496.00  динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 15 

Најнижа понуђена цена износи 124.488.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 149.385.60  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 124.488.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 149.385.60    динара са обрачунатим порезом 
на додату 

 

Партија 16 

Најнижа понуђена цена износи 18.880.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 22.656.00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 37.820.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 45.384.00 динара са обрачунатим порезом на 
додату 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда. 

 

Партија 1 

Најнижа понуђена цена износи 506.050,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 607.260,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 506.050,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 607.260,00  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
 

Партија 2 

Најнижа понуђена цена износи 6.603,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7,923.6 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 9.416,55 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  11,299.86 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 3 

Најнижа понуђена цена износи 176.528,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  211,833.6 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 176.528,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 211,833.6 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 4 

Најнижа понуђена цена износи 275.140,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 330.168,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 275.140,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 330.168,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 5 

Најнижа понуђена цена износи 578.430,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 694.116,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 578.430,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 694.116,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 6 

Најнижа понуђена цена износи 257.317,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 308.780,40 0динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 257.317,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 308.780,40 динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 7 

Најнижа понуђена цена износи 84.700,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 101.640,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 84.700,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 101.640,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 8 

Није пристигла ни једна понуда 

Партија 9 
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Најнижа понуђена цена износи 280.577,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 336,692.64 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 343.379,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 412,054,80 динара са обрачунатим поре 

Партија 10 

Најнижа понуђена цена износи  83.317,25 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 99.980,70 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 83.317.25 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 99.980.70 динара са обрачунатим порезом на 

додату 

Партија 11 

Најнижа понуђена цена износи 309.098,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 370.917,60 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 309.098,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 370.917,60 динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 12 

Најнижа понуђена цена износи 52.084.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 62.500.80 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 52.084.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 62.500.80  динара са обрачунатим порезом на 

додату 

Партија 13 

Најнижа понуђена цена износи 36.550.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.860.00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 36.550.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.860.00  динара са обрачунатим порезом на 
додату 

Партија 14 

Најнижа понуђена цена износи 452.080.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 542.496.00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 452.080.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 542.496.00  динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 15 

Најнижа понуђена цена износи 124.488.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 149.385.60  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 124.488.00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 149.385.60    динара са обрачунатим порезом 

на додату 

Партија 16 

Најнижа понуђена цена износи 18.880.00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 22.656.00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 24.474,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 29.368.80 динара са обрачунатим порезом на 
додату. 

 

 
 

 

 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.07.2020. године 

Датум закључења уговора: 30.07.2020.godine 

 

Закључен је уговор са следећим понуђачима: 

 

 Vivogen d.o.o. , Миријевски Булевар 7д, 11000 Београд 

 Uni-chem d.o.o., Црнотравска 27,11000 Београд 

 Rtc d.o.o,Милентија Поповића 11а,11070 Београд 

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

 ProMedia d.o.o.,Kраља Петра I 114, 23300 Kикинда 

 Novos d.o.o.,Цара Душана207,11080 Земун 

 Yunicom d.o.o., Bulevar oslobođenja 185,11000 Београд    

 Eаst diagnostics d.o.o., Голсвордијева 32,  Београд 
 

 

 

 

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи до утрошка средстава. 
 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                           Председник комисије 
   

                                    Сања Митровић 

 

 


