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Универзитет у Београду 

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 

Београд, Војводе Степе 444а 

 

Комисија за јавну набавку 

Број: 10/2020 

Датум: 23.09.2020 

 

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: 7.477.413,44 динара без ПДВ-а, односно 8.972.896,13 динара са ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 39 (тридесетдевет ) понуда. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Партија 1 

Најнижа понуђена цена износи 524.323,24  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 629.187,89 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 524.323,24 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 629.187,89  динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 2 

Најнижа понуђена цена износи 367.850,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 441.420,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи  470.058, 00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  564.069,60 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 3 

Најнижа понуђена цена износи 150.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  180.000,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 150.000,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 180.000,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 4 

Најнижа понуђена цена износи 439.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 526.000,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 439.000,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 526.000,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 5 

Најнижа понуђена цена износи 118.874,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 142.648,800 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 136.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 163.800,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 6 

Најнижа понуђена цена износи 318.954,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 382.744,80 0динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 318.954,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 382.744,80 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 7 

Најнижа понуђена цена износи  44.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.040,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи  44.200,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.040,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 8 

Најнижа понуђена цена износи  544.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 652.800,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи  544.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 652.800,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
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Партија 9 

Најнижа понуђена цена износи  88.999,95 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 106.799,94 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 104.310,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 125.172,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 10 

Најнижа понуђена цена износи  39.410,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.292,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 53.980,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 64.776,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 11 

Најнижа понуђена цена износи  69.538,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 83.445,60 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 69.538,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 83.445,60 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 12 

Најнижа понуђена цена износи  272.095,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 326.514,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 272.095,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 326.514,00  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 13 

Најнижа понуђена цена износи 14.160,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 16.992,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 29.999,99  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 35.999,99  динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 14 

Најнижа понуђена цена износи 685.650,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 822.780,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 685.650,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 822.780,00  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 15 

Најнижа понуђена цена износи 28.723,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 34.467,60  динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 32.420,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 38.904,00  динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 16 

Најнижа понуђена цена износи 45.450,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 54.540,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 45.450,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 54.540,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 17 

Најнижа понуђена цена износи 34.998,70 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 41.998,44 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 71.890,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 86.268,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 18 

Најнижа понуђена цена износи 26.649,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 31.978,80 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 37.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 44.640,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 19 

Најнижа понуђена цена износи 44.088,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 52.905,60 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 118.394,54 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 142.073,45 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност 

Партија 20 

Најнижа понуђена цена износи 45.840,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 55.008,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 50.165,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 60.198,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност 

Партија 21 

Најнижа понуђена цена износи 38.100,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 45.720,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 44.340,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.208,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 22 

Најнижа понуђена цена износи 3.521.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 45.720,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 4.225.440,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.208,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда. 

 

Партија 1 

Најнижа понуђена цена износи 524.323,24  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 629.187,89 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 524.323,24 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 629.187,89  динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 2 

Најнижа понуђена цена износи 367.850,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 441.420,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи  367.850,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  441.420,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
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Партија 3 

Најнижа понуђена цена износи 150.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно  180.000,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 150.000,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 180.000,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 4 

Најнижа понуђена цена износи 439.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 526.000,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 439.000,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 526.000,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 5 

Најнижа понуђена цена износи 118.874,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 142.648,800 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 118.874,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 142.648,800 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 6 

Најнижа понуђена цена износи 318.954,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 382.744,80 0динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 318.954,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 382.744,80 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 7 

Најнижа понуђена цена износи  44.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.040,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи  44.200,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 53.040,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 8 

Најнижа понуђена цена износи  544.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 652.800,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи  544.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 652.800,00   динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 9 

Најнижа понуђена цена износи  104.310,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 125.172,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 104.310,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 125.172,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 10 

Најнижа понуђена цена износи  39.410,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.292,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 53.980,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 64.776,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 11 

Најнижа понуђена цена износи  69.538,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 83.445,60 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 69.538,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 83.445,60 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 12 

Најнижа понуђена цена износи  272.095,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 326.514,00 динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 272.095,20 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 326.514,00  динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Партија 13 

Најнижа понуђена цена износи 14.160,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 16.992,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 14.160,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 16.992,00  динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 14 

Најнижа понуђена цена износи 685.650,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 822.780,00 динара са обрачунатим порезом 
на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 685.650,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 822.780,00  динара са обрачунатим порезом 

на додату вредност. 

Партија 15 

Најнижа понуђена цена износи 28.723,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 34.467,60  динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 32.420,00  динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 38.904,00  динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 16 

Најнижа понуђена цена износи 45.450,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 54.540,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 45.450,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 54.540,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Партија 17 

Најнижа понуђена цена износи 34.998,70 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 41.998,44 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 60.495,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 72.594,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 18 

Најнижа понуђена цена износи 26.649,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 31.978,80 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 32.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 39.000,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 19 

Најнижа понуђена цена износи 44.088,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 52.905,60 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 



 

 Страна 4 од 3 

 

Највиша понуђена цена износи 44.088,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 52.905,60 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност 

Партија 20 

Најнижа понуђена цена износи 45.840,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 55.008,00 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 50.165,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 60.198,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност 

Партија 21 

Најнижа понуђена цена износи 38.100,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 45.720,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 38.100,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 45.720,00 динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

Партија 22 

Најнижа понуђена цена износи 3.521.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.225.440,00 динара са обрачунатим 

порезом на додату вредност. 

Највиша понуђена цена износи 3.521.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.225.440,00 динара са обрачунатим 
порезом на додату вредност. 

 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.09.2020. године 

Датум закључења уговора: 14.09.2020.godine 

 

Закључен је уговор са следећим понуђачима: 

 

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

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

Centar za trgovinu i razvoj d.o.o.,Луја  Адамича 13/3,11070 Београд 

Bomedica MP d.o.o.,Лазара Мамузића 26А 

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

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

Kefo d.o.o.,Бачка иУ,11080 Београд   

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

UNI-CHEM D.O.O., Црнотравско 27, 11000 Београд 

Еast Diagnostics d.o.o.,Голсвортијева 32, Београд 

Elta 90 Medical Science d.o.o.,Светог Климента 26, 11050 Београд 

Superlab d.o.o.,Милутина Миланковића 25,11070 Нови Београд 

“G-2“ d.o.o.,Цара Душана,11080 Земун 
 

 

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

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                           Председник комисије 
   

                                    Сања Митровић 

 

 


