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Београд,  Др Суботића  4 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 02/2016-1 
Датум: 23.06.2016 
 
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 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 - хемијски производи, шифра 24000000 ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ. 
 
Уговорена вредност:  
 
Уговорена вредност износи: 2.610.379,05 динара без ПДВ-а, односно 3.132.454,86 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 14 (четрнаест) понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 33.350,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 40.020,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 33.350,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 40.020,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 50.970,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 61.164,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/�
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Највиша понуђена цена износи 54.975,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 65.970,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 196.275,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 235.530,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 196.275,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 235.530,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 5.900,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7.080,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 5.900,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7.080,00 динара 
са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 115.240,25   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 138.288,30 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 115.240,25 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 138.288,30 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 32.250,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 38.700,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 38.790,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 46.548,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 201.595,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 241.914,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 201.595,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 241.914,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
 
Најнижа понуђена цена износи 180.720,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 216.864,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 180.720,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 216.864,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 9 
 
Најнижа понуђена цена износи 131.330,27   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 157.596,32 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 131.300,27 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 157.596,32 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 10 
 
Најнижа понуђена цена износи 21.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 26.340,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 21.950,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 26.340,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 11 
 
Најнижа понуђена цена износи 54.293,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 65.151,60 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Највиша понуђена цена износи 67.371,26 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 80.845,51 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 12 
 
Најнижа понуђена цена износи 61.400,67   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.680,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 61.400,67 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.680,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 13 
 
Најнижа понуђена цена износи 184.442,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 221.331,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 184.442,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 221.331,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 14 
 
Најнижа понуђена цена износи 10.200,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 12.240,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 15.289,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.346,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 15 
 
Најнижа понуђена цена износи 2.890,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.468,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 32.742,10 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 39.290,52 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 16 
 
Најнижа понуђена цена износи 35.964,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.156,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 35.964,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.156,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 17 
 
Најнижа понуђена цена износи 159.010,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 190.812,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 159.010,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 190.812,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 18 
 
Најнижа понуђена цена износи 17.050,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.460,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 17.050,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.460,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 20 
 
Најнижа понуђена цена износи 188.045,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 225.654,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 188.045,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 225.654,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 21 
 
Најнижа понуђена цена износи 75.870,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 91.044,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Највиша понуђена цена износи 75.870,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 91.044,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 22 
 
Најнижа понуђена цена износи 36.750,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 44.100,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 36.750,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 44.100,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 23 
 
Најнижа понуђена цена износи 61.303,48   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.564,18 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 61.303,48 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.564,18 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 24 
 
Најнижа понуђена цена износи 41,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 49,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 41,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 49,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 33.350,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 40.020,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 33.350,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 40.020,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 50.970,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 61.164,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 54.975,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 65.970,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 196.275,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 235.530,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 196.275,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 235.530,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 115.240,25   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 138.288,30 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 115.240,25 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 138.288,30 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 32.250,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 38.700,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 38.790,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 46.548,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
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Најнижа понуђена цена износи 201.595,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 241.914,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 201.595,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 241.914,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
 
Најнижа понуђена цена износи 180.720,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 216.864,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 180.720,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 216.864,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 9 
 
Најнижа понуђена цена износи 131.330,27   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 157.596,32 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 131.300,27 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 157.596,32 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 10 
 
Најнижа понуђена цена износи 21.950,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 26.340,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 21.950,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 26.340,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 11 
 
Најнижа понуђена цена износи 54.293,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 65.151,60 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 67.371,26 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 80.845,51 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 12 
 
Најнижа понуђена цена износи 61.400,67   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.680,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 61.400,67 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.680,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 13 
 
Најнижа понуђена цена износи 184.442,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 221.331,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 184.442,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 221.331,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 14 
 
Најнижа понуђена цена износи 10.200,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 12.240,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 15.289,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.346,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 15 
 
Најнижа понуђена цена износи 2.890,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.468,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 9.888,28 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 11.865,94 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 16 
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Најнижа понуђена цена износи 35.964,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.156,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 35.964,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 43.156,80 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 18 
 
Најнижа понуђена цена износи 17.050,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.460,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 17.050,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.460,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 20 
 
Најнижа понуђена цена износи 188.045,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 225.654,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 188.045,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 225.654,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 22 
 
Најнижа понуђена цена износи 36.750,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 44.100,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 36.750,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 44.100,00 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 23 
 
Најнижа понуђена цена износи 61.303,48   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.564,18 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 61.303,48 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 73.564,18 
динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 24 
 
Најнижа понуђена цена износи 41,50   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 49,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 41,50 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 49,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2016. године 

 
Датум закључења уговора: 10.06.2016. 

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

• PROMEDIA D.O.O. , Kralja Petra I 114, 23300 Kikinda 
• SUPERLAB D.O.O. , MILUTINA MILANKOVICA 25, 11070 BEOGRAD 
• RTC D.O.O. , Koste Glavinica 9, 11000 Beograd 
• UNI-CHEM D.O.O. , STRAHINJICA BANA 44, 11000 BEOGRAD 
• VIVOGEN D.O.O. , MIRIJEVSKI BULEVAR 7D, 11060 BEOGRAD 
• ALFAGENETICS D.O.O. , Rackoga 5, 11000 Beograd 
• YUNYCOM D.O.O. , Resavska 78b, 11000 Beograd 
• NEOMEDICA D.O.O. , Bulevar Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 
• BETAHEM D.O.O. ,Kneza Viseslava 88, 11000 Beograd 
• MESSER TEHNOGAS A.D. , Banjicki put 62, 11000 Beograd 
• EAST DIAGNOSTICS D.O.O. , Golsvordijeva 32, 11000 Beograd 
• BIOMEDICA MP D.O.O. , Lazara Mamuzica 26a, 11186 Beograd 
• MILLITEST D.O.O. , Deset Avijaticara 2a, 11050 Beograd 
• LABTEH D.O.O. , Milutina Milankovica 7b, 11070 Novi Beograd 

 



 

 Страна 7 од 7 

 

 
Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а важи до 28.02.2017. године, 
односно до утрошка средстава. 

 
  

                                                Председник комисије 
   

           Матија Кликовац с.р. 
                                                                                                                    


