
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број:797/1 - ЈН 3/2018-I 
У Чачку 12.04.2018. године 
 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 93. Правилника о набавкaмa унутар 
Агрономског факултета у Чачку,  
 декан Агрономског факултета у Чачку доноси 
 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

 
 У поступку јавне набавке мале вредности добара – Хемикалије и прибор за одржавање вежби и истраживачког рада у шк. 
2018/2019. - ЈН бр. 3/2018-I, обликована у две партије, додељује се уговор и то: 
 

- за Партију 1 – Хемикалије: ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу „Superlab D.O.O.“, Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд, 
према понуди бр. P18-74428 од 30.03.2018. године. 
 

- за Партију 2 – Прибор за GC анализе: ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу DSP Chromatography d.o.o., Милутина Миланковића 120г, 
11070 Нови Београд, према понуди бр. П-349/19 од 22.03.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 679/1-3/2018-I од 21.03.2018. године, спроведен је поступак јавне набавке мале 
вредности добара – Хемикалије и прибор за одржавање вежби и истраживачког рада у шк. 2018/2019., ЈН бр. 3/2018-I, обликована у две 
партије. 
 
А.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 Редни број јавне набавке: бр. 3/2018-I. 
 Предмет ЈН је набавка добара – Хемикалије и прибор за одржавање вежби и истраживачког рада у шк. 2018/2019., ЈН 3/2018-I, 
обликована у две партије. 
 Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности. 



 Процењена вредност јавне набавке је 430.000,00 динара без ПДВ-а.  
 Процењена вредност јавне набавке по појединачним партијама: 
 
  
 
 Набавка иде на терет средстава буџета РС – Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 2018. Годину и сопствених средстава 
Факултета; финансијски план Наручиоца - 426611.  
 Назив и ознака из општег речника набавке – 24300000 – основне неорганске и органске хемикалије; 
 Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 
 
 
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 
 
 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН број: 3/2018-I, је дана 22.03.2018. године објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца, сагласно члану 39.став 5.ЗЈН. 
 Рок за достављање понуда је утврђен позивом за достављање понуда, закључно са 03.04.2018. године до 12,00 часова. 

Благовремено до задатог рока из конкурсне документације (03.04.2018.године до 12,00 часова) приспела су понуде по партијама и то:  
 
ПАРТИЈА 1: Хемикалије 
 

Редни 
број 

Назив понуђача 
Број под 
којим је 
заведена  

Број понуде Понуда примљена Представник понуђача 

1. MS GLOBALMEDIC TRADE D.O.O., 
Beograd 

702/1 051-01-02/18 
29.03.2018.године 

у 11,15 часова / 
2. UNI-CHEM D.O.O., Beograd 715/1 18-0730 

30.03.2018. године 
у 8.30 часова / 

3. Superlab D.O.O., Novi Beograd 722/1 P18-74428 
02.04.2018. године 

у 8,50 часова / 

4. „G-2“ D.O.O., Beograd 723/1 43/VII 
02.04.2018. године 

у 8.55 часова  / 

5. KEFO D.O.O., Beograd 736/1 18/145 
03.04.2018. године 

у 9,00 часова / 
 
 
 

ПАРТИЈА 1: Хемикалије 250.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2: Прибор за GC анализе 180.000,00 динара без ПДВ-а 



ПАРТИЈА 2: Прибор за GC анализе 
 

Редни 
број 

Назив понуђача 
Број под 
којим је 
заведена  

Број понуде Понуда примљена Представник понуђача 

1. DSP Chromatography D.O.O., 
Beograd 

699/1 П-349/18 
29.03.2018. године 

у 10,47 часова / 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 724/1 43/VII-1 
02.04.2018. године 

у 08,56 часова / 

3. Superlab D.O.O., Novi Beograd 725/1 P18-77289 
02.04.2018. године 

у 9,00 часова / 
 
 Неблаговремених понуда нема. 
 
 Комисија за јавну набавку, образована Решењем декана Факултета број 680/1-3/2018-I oд 21.03.2018. године, започела је са радом на 
Извештају дана 10.04.2018. године у 09,00 часова, и приступила стручној оцени понуда о чему је дана 10.04.2018. године сачинила Извештај. 
 
 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

I. Све приспеле понуде су благовремене. 
 
II. У поступку прегледа и оцена понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАРТИЈА 1: Хемикалије 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
   1 2 3 4 5 6 

 
Понуђач 

Изјава понуђача о 
испуњености 

услова из 
чл.75.ЗЈН 
(ДА/НЕ)  

Понуда се 
подноси: 

самостално, са 
подизвођачем, 

заједничака 
понуда 

Рок 
важења 
понуде 

Рок 
испоруке 

Укупна 
понуђена 

цена - 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Укупна 
понуђена 

цена - 
вредност у 

динарима са 
ПДВ-ом 

1. 
MS GLOBALMEDIC 
TRADE D.O.O., 
Beograd 

ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 192.505,20 231.006,24 

2. 
UNI-CHEM D.O.O., 
Beograd ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 192.303,06 230.763,67 

3. 
Superlab D.O.O., Novi 
Beograd ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 83.911,52 100.693,82 

4. „G-2“ D.O.O., Beograd 
ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 152.993,90 183.592,68 

5. KEFO D.O.O., Beograd 
ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 129.830,00 155.796,00 

 
У поступку прегледа и оцене понуда, Комисија за јавне набавке утврдила је да: 

 
1) Понуда понуђача: MS GLOBALMEDIC TRADE D.O.O., 11000 Београд, Ладно брдо 11V је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. 

став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђена цена наведеног понуђача 
не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.  
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 

Понуђена цена: 192.505,20 без ПДВ-а.  
 

 
 
 
 
 
 



2) Понуда понуђача: UNI-CHEM D.O.O., 11000 Београд, Црнотравска 27, , је неприхватљива у смислу члана 93. став 6 ЗЈН, којом је 
утврђено ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Комисија за јавну набавку је у складу са чланом 93.став 4 ЗЈН од понуђача UNI-CHEM D.O.O. Београд захтевала да доставе писану 
сагласност на исправку рачунске грешке, уочене приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања понуда. Приликом рачунске 
контроле достављене понуде број 18-0730 од 28.03.2018. године, у предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку је уочила 
рачунску грешку у поглављу III ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. као и поглављу IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. Чланом 93 став 5. ЗЈН предвиђено је да у случају разлике између јединичне цене и укупне цене, 
меродавна је јединична цена, па је Комисија у складу са тим и извршила рачунску исправку. Наручилац је тражио у складу са чланом 93. став 4. 
писану сагласност за исправку рачунске грешке у остављеном року за достављање сагласности али није добио писану сагласност до траженог рока, 
па се понуда број 18-0730 од 28.03.2018. године сматра неприхватљивом по члану 93 став 6. 
 
Понуђена цена из понуде без исправке рачунске грешке је: 192.303,60 без ПДВ-а. 
 

3) Понуда понуђача: SUPERLAB D.O.O., 11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 25, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. 
став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђена цена наведеног понуђача 
не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.  
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 
Понуђена цена: 83.911,52 без ПДВ-а.  
 

4) Комисија за јавну набавку је у складу са чланом 93. став 4 ЗЈН од понуђача „G-2“ D.O.O. Београд захтевала да доставе писану сагласност 
на исправку рачунске грешке, уочене приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања понуда. Приликом рачунске контроле 
достављене понуде број 43-VII од 30.03.2018. године, у предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку је уочила рачунску грешку у 
поглављу III ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. као и поглављу IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. Чланом 93 став 5. ЗЈН предвиђено је да у случају разлике између јединичне цене и укупне цене, 
меродавна је јединична цена, па је Комисија у складу са тим и извршила рачунску исправку. Представник понуђача је благовремено у остављеном 
року дописом од 10.04.2018. године, доставио писану сагласност на исправку рачунске грешке у понуди број 43-VII од 30.03.2018. године. Након 
извршене рачунске контроле и исправке рачунске грешке, укупна вредност добара без ПДВ-а износи 152.999,25динара, односно 183.599,10 динара 
са ПДВ-ом, и ове вредности ће се даље узимати приликом коначног рангирања. 
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 
Понуђена цена: 152.999,25 без ПДВ-а.  
 



5) Понуда понуђача: KEFO D.O.O., 11000 Београд, Бачка 1У, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) 
ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђена цена наведеног понуђача не прелазе процењену 
вредност јавне набавке мале вредности.  
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 

Понуђена цена: 129.830,00 без ПДВ-а. 
 

ПАРТИЈА 2: Прибор за GC анализе 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
   1 2 5 6 7 8 

 
Понуђач 

Изјава понуђача о 
испуњености 

услова из 
чл.75.ЗЈН 
(ДА/НЕ) 

Понуда се 
подноси: 

самостално,са 
подизвођачем, 

заједничака 
понуда 

Рок 
важења 
понуде 

Рок 
испоруке 

Укупна 
понуђена 

цена - 
вредност у 

динарима без 
ПДВ-а 

Укупна 
понуђена 

цена - 
вредност у 
динарима 

са ПДВ-ом 

1. 
DSP Chromatography 
D.O.O., Beograd ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 143.235,00 171.882,00 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 
ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 60 дана 10 дана 197.490,70 236.988,84 

3. 
Superlab D.O.O., Novi 
Beograd ДОСТАВЉЕНО САМОСТАЛНО 30 дана 10 дана 157.024,20 188.429,04 

 

У поступку прегледа и оцене понуда, Комисија за јавне набавке утврдила је да: 
 

1) Понуда понуђача: DSP Chromatography D.O.O., 11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 120г, је одговарајућа и прихватљива у 
смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђена цена 
наведеног понуђача не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.  
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 

Понуђена цена: 143.235,00 без ПДВ-а.  
 

2) Понуда понуђача: „G-2“ D.O.O., 11000 Београд, Цара Душана 268и , је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, којом је 
утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па исту треба 
одбити из разлога: 

Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 

Понуђена цена: 197.490,70 без ПДВ-а.  



 
3) Понуда понуђача: SUPERLAB D.O.O., 11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 25, је одговарајућа и прихватљива у смислу члана 3. 

став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садржи доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђена цена наведеног понуђача 
не прелазе процењену вредност јавне набавке мале вредности.  
 Понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке мале вредности добара из Одлуке о покретању поступка јавне набавке. 
 

Понуђена цена: 157.024,20 без ПДВ-а. 
 

 III. Предлог Комисије за јавну набавку: 
Комисија предлаже Наручиоцу да, у складу са чланом 107. ЗЈН, приспеле прихватљиве понуде вреднује применом критеријума најнижа 

понуђена цена и да изврши рангирање коначних вредности понуда, на следећи начин: 
 

 
 
ВРЕДНОВАЊЕ ИСПРАВНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 

(према критеријуму утврђеном у конкурсној документацији – најнижа понуђена цена): 
 

Методологије за доделу пондера за елеменат цена. 
1. Цена ( укупно)                                                                                      -   100 пондера 
Понуде ће се оцењивати по следећој формули: 
 

(Пмин / Пп) x 100 = Бп 
Пмин -  најниже понуђена цена 
Пп   -  цена из понуде за коју се израчунава број пондера 
Бп  -   број пондера по критеријуму  цена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Партија 1: Хемикалије 
 

Редни 
број Понуђач 

Понуђена цена 
(у динарима без  

ПДВ-а) 
 

УКУПНО БОДОВА 

1. MS GLOBALMEDIC TRADE D.O.O., 
Beograd 192.505,20 43,58 

2. Superlab D.O.O., Novi Beograd 83.911,52 100 

3. „G-2“ D.O.O., Beograd 152.999,25 54,84 

4. KEFO D.O.O., Beograd 129.830,00 64,63 
 
 
 

2) Партија 2: Прибор за GC анализе 
 

Редни 
број Понуђач 

Понуђена цена 
(у динарима без  

ПДВ-а) 
 

УКУПНО БОДОВА 

1. DSP Chromatography D.O.O., Beograd 
143.235,00 100 

2. Superlab D.O.O., Novi Beograd 157.024,20 91,21 
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