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Београд,  Др Суботића  4 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 05/2016-1 
Датум: 04.01.2017 
 

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 медицинска истраживања 
 
Адреса наручиоца: Др Суботића 4, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.imi.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 - лабораторијска опрема, шифра 38000000 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ 
МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА. 
 
Уговорена вредност:  
 
Уговорена вредност износи: 2.315.862,50 динара без ПДВ-а, односно 2.779.035,00 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 12 (дванаест) понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 589.687,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 707.624,40 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 626.200,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 751.920,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 548.080,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 657.696,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 849.750,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 1.019.700,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
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Најнижа понуђена цена износи 98.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 118.740,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 98.950,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 118.740,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 216.370,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 259.644,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 216.370,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 259.644,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 439.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 527.940,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 655.226,16 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 786.271,39 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 298.980,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 358.776,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 396.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 475.800,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 589.687,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 707.624,40 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 12.232,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 14.679,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 671.925,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 806.310,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 671.925,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 806.310,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 98.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 118.740,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 98.950,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 118.740,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 216.370,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 259.644,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 216.370,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 259.644,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 439.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 527.940,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 655.226,16 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 786.271,39 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 298.980,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 358.776,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 396.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 475.800,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2016. године 
 

Датум закључења уговора: 27.12.2016. 
 

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

• ALFA GENETICS D.O.O. , RACKOGA 5A, 11000 BEOGRAD  
• VIVOGEN D.O.O. , MIRIJEVSKI BULEVAR 7D, 11000 BEOGRAD 
• SUPERLAB D.O.O. , MILUTINA MILANKOVICA 25, 11070 NOVI BEOGRAD 
• NOVOLAB D.O.O. , PRIMORSKA 22, 11000 BEOGRAD 

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

 
  

                                                Председник комисије 
   

           Матија Кликовац с.р. 
                                                                                                                    


