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Београд,  Др Суботића  4 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 06/2016-1 
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 - лабораторијски потрошни материјал, шифра 38000000 ЛАБОРАТОРИЈСКИ 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА. 
 
Уговорена вредност:  
 
Уговорена вредност износи: 142.468,29 динара без ПДВ-а, односно 170.961,94 динара са ПДВ-ом. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљено је 8 (осам) понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 27.055,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 32.466,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 34.640,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 41.568,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
 
Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 39.999,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.998,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 39.999,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.998,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
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Најнижа понуђена цена износи 8.108,76   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 9.730,51 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 29.574,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 35.488,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 17.296,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.755,20 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 17.296,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.755,20 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 15.500,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.600,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 33.800,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 40.566,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 2.550,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.060,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 2.725,63 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.270,75 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 3.560,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.272,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 3.560,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.272,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
 
Најнижа понуђена цена износи 7.900,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 9.480,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 25.440,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 30.528,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 9 
 
Најнижа понуђена цена износи 4.368,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 5.241,60 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 5.859,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7.030,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 10 
 
Најнижа понуђена цена износи 1.530,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 1.836,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 2.980,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.576,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 11 
 
Најнижа понуђена цена износи 14.601,53   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 17.521,84 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 15.778,13 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.933,75 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Партија 1 
 
Најнижа понуђена цена износи 27.055,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 32.466,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 27.055,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 32.466,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Партија 2 
 
Најнижа понуђена цена износи 39.999,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.998,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 39.999,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 47.998,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 3 
 
Најнижа понуђена цена износи 8.108,76   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 9.730,51 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 14.670,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 17.604,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 4 
 
Најнижа понуђена цена износи 17.296,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.755,20 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 17.296,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 20.755,20 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 5 
 
Најнижа понуђена цена износи 15.500,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.600,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 15.500,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 18.600,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 6 
 
Најнижа понуђена цена износи 2.550,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.060,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 2.725,63 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.270,75 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 7 
 
Најнижа понуђена цена износи 3.560,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.272,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 3.560,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 4.272,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 8 
 
Најнижа понуђена цена износи 7.900,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 9.480,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 7.900,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 9.480,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 9 
 
Најнижа понуђена цена износи 4.368,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 5.241,60 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 5.859,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 7.030,80 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 10 
 
Најнижа понуђена цена износи 1.530,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 1.836,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 2.980,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.576,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Партија 11 
 
Најнижа понуђена цена износи 14.601,53   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 17.521,84 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 14.601,53 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 17.521,84 динара са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.12.2016. године 

 
Датум закључења уговора: 27.12.2016. 

 
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 NOVI BEOGRAD 
• UNI-CHEM D.O.O. , STRAHINJICA BANA 44, 11000 BEOGRAD 
• KEFO D.O.O. , BACKA 1U, 11080 BEOGRAD 
• VICOR D.O.O. , Bulevar Marsala Tolbuhina 42, 11070 Novi Beograd 
• ALFAMED D.O.O. , LJUBOMIRA STOJANOVICA 3, 11108 BEOGRAD 

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

 
  

                                                Председник комисије 
   

           Матија Кликовац с.р. 
                                                                                                                    


