
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2468/1 - ЈН 3-3/2019 
У Чачку 31.10.2019. 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 КУ  
о додели уговора 

 
 У поступку јавне набавке мале вредности добара– Хемикалије и прибор за 
одржавање вежби и истраживачког рада у шк.2019/2020.-ЈНбр. 3-3/2019,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. P19-232706 
од 24.10.2019. године. 

 
- за Партију 2 – Прибор: ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу G-2 d.o.o. Beograd, Цара 

Душана 268и, Земун Београд, према понуди бр. 60/2019 од 25.10.2019. године. 
-  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 2468/1-ЈН 3-3/2019. године, 
спроведен је поступак јавне набавке мале вредности добара–Хемикалије и прибор за 
одржавање вежби и истраживачког рада у шк.2019/2020., ЈН бр. 3-3/2019, обликована у 
две партије. 
 
А.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 Редни број јавне набавке: бр. 3-3/2019. 
 Предмет ЈН је набавка добара–Хемикалије и прибор за одржавање вежби и 
истраживачког рада у шк.2019/2020., ЈН 3-3/2019, обликована у две партије. 
 Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности. 
 Процењена вредност јавне набавке је 638.000,00 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 2019. 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: 

ПАРТИЈА 1: Хемикалије 340.000,00 динара без ПДВ-а 
ПАРТИЈА 2: Прибор  298.000,00 динара без ПДВ-а 



 
 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН број: 3-
3/2019, је дана 18.10.2019. 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 
28.10.2019. године до 12,00 часова. 

Благовремено до задатог рока из конкурсне документације (28.10.2019.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. BETAHEM D.O.O., Beograd 2407/1 2500 
25.10.2019. године 

у 09,10 часова 
/ 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 2421/1 60/2019 
28.10.2019. године 

у 09,00 часова 
/ 

3. Superlab D.O.O., Novi Beograd 2422/1 P19-232706 
28.10.2019. године 

у 09,10 часова 
/ 

4. KEFO  D.O.O., Beograd 2423/1 19/435 
28.10.2019. године 

у 09.20 часова  
/ 

 
 
 
ПАРТИЈА 2: Прибор за GC анализе 
 

Редни 
број 

Назив понуђача 
Број под 
којим је 
заведена  

Број понуде Понуда примљена Представник понуђача 

1. Superlab D.O.O., Beograd 2424/1 P19-233111 
28.10.2019. године 

у 10,00 часова 
/ 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 2425/1 60/2019 
28.10.2019. године 

у 10,10 часова 
/ 

 
 Неблаговремених понуда нема. 
 
 Комисија за јавну набавку, образована Решењем декана Факултета број 2259/1-3-3/2019 oд 
15.10.2019. године , започела је са радом на Извештају дана 31.10.2019. године у 09,00 часова, и 
приступила стручној оцени понуда о чему је истог дана 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 
 

Р
ед

н
и

 б
ро

ј 
  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. 
BETAHEM D.O.O., 
Beograd ДА САМОСТАЛНО 30 ДАНА 45 ДАНА 1.072.420,00 1.286.904.00 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 
ДА САМОСТАЛНО 30 ДАНА 45 ДАНА 316.398,00 379.678,00 

3. 
Superlab D.O.O., Novi 
Beograd ДА САМОСТАЛНО 30 ДАНА 45 ДАНА 302.120,00 362.544,00 

4. KEFO  D.O.O., Beograd 
ДА САМОСТАЛНО 30 ДАНА 45 ДАНА 307.700,00 369.240,00 

 
 
 
 

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

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

Понуђена цена: 1.072.420,00 без ПДВ-а.  
 

 
2) Понуда понуђача: G-2 D.O.O., 11000 Београд,  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: 316.398,00 без ПДВ-а.  
 

 

3) Понуда понуђача: SUPERLAB D.O.O., 11070 Нови Београд, 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: 302.120,00 без ПДВ-а.  
 

4) ) Понуда понуђача: КЕFO D.O.O., 11000 Београд, 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: 307.700,00 без ПДВ-а.  
 
 
 

ПАРТИЈА 2: Прибор  
 

Р
ед

н
и

 б
ро

ј 
  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. Superlab D.O.O., Beograd ДА САМОСТАЛНО 
30 ДАНА 45 ДАНА 211.980,00 254.376,00 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd ДА САМОСТАЛНО 30 ДАНА 45 ДАНА 200.822,00 240.986,00 

 

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

1) Понуда понуђача: : SUPERLAB D.O.O 11070 Нови Београд, , јеодговарајућа 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: 211.980,00 без ПДВ-а.  
 

2) Понуда понуђача:„G-2“ D.O.O., 11000 Београд, јеодговарајућа 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   
 

Понуђена цена: 200.822,00 без ПДВ-а.  
 

 
Б) 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: 
 

 
 
В) 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. „G-2“ D.O.O., Beograd 316.398,00 95,48 

2. Superlab D.O.O., Novi Beograd 
302.120,00 100 

3. KEFO  D.O.O., Beograd 
307.700,00 98,18 

 

2) Партија 2: Прибор за GC анализе 
 

Редни 
број 

Понуђач 

Понуђена цена 
(у динарима без  

ПДВ-а) 
 

УКУПНО БОДОВА 

1. Superlab D.O.O., Beograd 
211.980,00 94,73 

2. „G-2“ D.O.O., Beograd 
200.822,00 100 

 
 

  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда и 
извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене 
цене, Комисија за јавну набавку је утврдила: 
 

за Партију 1: Хемикалије 
 

- Superlab D.O.O., Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд, према 
понуди бр. P19-232706 од 24.10.2019. године. 

 
за Партију 2: Прибор  
 

- G-2 d.o.o. Beograd, Цара Душана 268и, Земун Београд, према понуди бр. 60/2019 
од 25.10.2019. године. 




