
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2205 /1 - ЈН  5/2015-I 
У Чачку  4. новембра   2015. године 
 
                   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 92. 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 услуга -  НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН бр. 5/2015-I,  додељује се уговор и то: 
 
1)   за   Партију 1: Набавка спектрофотометра по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“:  
 
            - понуђачу  „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd, Булевар уметности 27, 11 000 Београд,  према понуди бр. 559/15 од 22.10.2015. године; 
 
 
 2)   за   Партију 2: Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног 
знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“: 
 
               - „ G – 2“  д.о.о. Beograd,   Цара Душана 268i, 11 080 Београд,   према понуди бр. 1982/VIII од 22. 10.2015. године; 
 
 
3)    за Партију  3:  Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“: 
 
         - понуђачу „ KEFO“  d.o.o. Beograd ,  Бачка 1 U ,  према понуди бр. 15/473-03  од 20. 10.2015. године. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

О б р а з л о ж е њ е 
         
  
 

  На основу Одлуке декана Агрономског факултета у Чачку бр. 2095/1- 5/2015-I од  12. октобра 2015. године,  спроведен је поступак јавне набавке 
мале вредности услуга - НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН бр. 5/2015-I. 
 А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
            Редни број  јавне набавке: бр. 5/2015-I. 
             Предмет ЈН је набавка су добра и то: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН бр. 5/2015-I, обликоване у 3 партије. 
             Врста поступка   ЈН: Јавна набавка мале вредности. 



 

 

 
      Укупна процењена вредност ЈНМВ:                                                                                                                          1.286.250,00 динара без ПДВ-а. 
     Процењена вредност јавне набавке посебно по појединачним партијама: 
 
  ПАРТИЈА 1: Набавка спектрофотометра по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у 
циљу унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“ 
   

300.000,00 динара без ПДВ-а.                        

  ПАРТИЈА 2: Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у 
циљу унапређења стручног знања и усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“ 
                                 

127.917,00 динара без ПДВ-а. 

ПАРТИЈА 3: Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“ 
 

858.333,00 динара без ПДВ-а. 

      Назив и ознака из општег речника набавке - ОРН:   38000000 –  лабораторијска опрема; 

Набавка иде на терет средстава буџета РС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине за 2015. годину;  финансијски план Наручиоца  -  
512521 – лабораторијска  опрема  

Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:   
 
        1.  Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара ЈН број 5/2015-I, је дана 15.10 2015. 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 23.10 2015.године до 12,00 часова, али је продужен до 26.10.2015. 
године. 

Благовремено, до дана истека рока за подношење понуда, 26.10. 2015. године до 12,00 часова, на адресу Наручиоца приспело су  понуде  и то:  
 
 
 

ПАРТИЈА 1:   
Редни 
 број 

 
Назив понуђача 

Број 
под којим  
је заведена 

Број  
понуде 

Понуда  
примљена 

1. „PROMEDIA“ d..o.o.   KIKINDA 2084/1 585/15 23.10.2015. u 9,40 
2. „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd 2085/1 1-803 23.10.2015. u 9,40 
3.  „ DONAU LAB“ d.o.o. Novi Beograd 2086/1 917/15 23.10. 2015. u 9,40 
4.  „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd 2094/1 236/15 23.10.2015. u 11,50 
5. „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun 2102/1 931 26.10.2015. u 8,30 
6. SHIMADZU Novi Beograd 2110/1 2600010290  26.10.2015. u 10,44 

 



 

 

ПАРТИЈА 2:   
Редни 
 број 

 
Назив понуђача 

Број 
под којим  
је заведена  

Број  
понуде 

Понуда  
примљена 

1. „NOVO LAB“ d..o.o. Beograd 2087/1 2771/15-
БЋ 23.10.2015. u 9,40 

2.  Izmena ponude „ VICOR“ d.o.o.    Beograd 
( „ VICOR“ d.o.o.    Beograd  od   23.10.2015. u 9,40)  2088/1 1649-15 (23.10.2015. u 9,40) 

26.10.2015. u 9,40 
3.  „ G – 2“  Beograd 2089/1 1982/VII 23.10.2015. u 9,40 

4.  „ KEFO“  d.o.o. Beograd 2090/1 15/473-
02  23.10.2015. u 10,10 

5. „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd 2094/2 237/15  23.10.2015. u 11,50 
6. „ SONECOMP“ Beograd 2103/1 4734 26.10.2015 u 8,30 

 
ПАРТИЈА 3:   

Редни 
 број 

 
Назив понуђача 

Број 
под којим  
је заведена  

Број  
понуде 

Понуда  
примљена 

1. „PSI LAB“ d..o.o. Beograd 2061/1 599-15 22.10.2015. u 10,00 

2.  „ KEFO“  d.o.o. Beograd 2090/2 15/473-
03 23.10.2015. u 10,10 

3.  „ SUPERLAB“ d.o.o.Beograd 2100/1 2210/15 23.10. 2015. u 13,43 

4.  „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun 2102/2 950 i 
951 26.10.2015. u 8,30 

 Неблаговремених понуда нема. 
 

             Комисија за јавну набавку у саставу: др Миломирка Мадић- председник, Симеон Ракоњац - члан  и Снежана Обреновић- члан,  образована Решењем 
декана Факултета  oд 12.10.2015.године, започела је са радом на Извештају  дана 02.11. 2015.године у 11,00 часова., и приступила стручној оцени понуда о 
чему је дана  02.11.2015. 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:  Набавка спектрофотометра по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“. 
 

Редни 
број 

 
Назив понуђача Понуђена цена  

без ПДВ 
Понуђена цена 

са ПДВ 
Рок важења 

 понуде 
Рок 

испоруке 
Гарантни 
рок: 

1. „PROMEDIA“ d..o.o.   KIKINDA 227.450,00 272.940,00 65 дана 15 дана 24 месеца 
2. „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd 197.677,00 237.212,00 30 дана 15 дана 24 месеца 



 

 

3. „ DONAU LAB“ d.o.o. Novi Beograd 298.000,00 357.600,00 - 15 дана 24 месеца 
4. „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd 276.000,00 331.200,00 60 дана 15 дана 24 месеца 
5. „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun 338.043,75 405.652,50 30 дана 15 дана 12 месеци 
6. „SHIMADZU“  Novi Beograd 298.000,00 357.600,00 31 дан 10 дана 24 месеца 

 
         - Понуда понуђача„ DONAU LAB“ d.o.o. Novi Beograd је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер не испуњавања 
услове  захтеване конкурсном документацијом, односно у обрасцу понуде није уписао рок важења понуде, што је и констатовано у Записнику о отварању 
понуда, па се иста мора одбити, у складу са чланом 106. ЗЈН;  
 
         -  Понуде понуђача: „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd  и „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun су неприхватљиве у смислу члана 3. 
став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер не испуњавања услове  захтеване конкурсном документацијом, односно уз понуду није достављен доказ о 
ауторизацији који је било неопходно доставити ( страна 5. конкурсне документације); 
            
            - Понуда понуђача „ SHIMADZU“ Novi Beograd је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН из следећих разлога: 
             1. техничке карактеристике понуђеног добра, неодговарају захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације, јер је тежина 
понуђеног добра 10 кг а тражено је max 4 kg, па се иста мора одбити јер је неодговарајућа; 
 2. понуђач није доставио Ауторизацију понуђача од стране произвођача на начин како је то захтевано конкурсном документацијом,, односно да 
понуђач може да учествује у предметном поступку јавне набавке; 
 
            -  Понуде понуђача  „PROMEDIA“ d..o.o.   KIKINDA, и „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd, за партију 1 су одговарајуће и прихватљиве у 
смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садрже доказе о испуњавању обавезних и додатних услова у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и понуђене 
цене добара наведених понуђача не прелазе процењену вредност јавне набавке.  
 
ПАРТИЈА 2:  Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“. 
 

Редни 
број 

 
Назив понуђача Понуђена цена  

без ПДВ 
Понуђена цена 

са ПДВ 
Рок важења 

 понуде 
Рок 

испоруке 
Гарантни 
рок: 

1. „NOVO LAB“ d..o.o. Beograd 190.450,00 228.540,00 60 дана 10 дана 24 месеца 

2. Izmena ponude „ VICOR“ d.o.o.    Beograd 
( „ VICOR“ d.o.o.    Beograd  od   23.10.2015. u 9,40)  160.890,00 193.068,00 30 дана 10 дана 24 месеца 

3. „ G – 2“  Beograd 155.759,00  186.910,80 45 дана 10 дана 24 месеца 
4. „ KEFO“  d.o.o. Beograd 175.637,00 210.764,40 30 дана 10 дана 24 месеца 
5. „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd 276.300,00 331.560,00 60 дана 10 дана 24 месеца 
6. „ SONECOMP“ Beograd 189.995,00 227.994,00 30 дана 10 дана 12 месеци 

 
    -   Понуде свих  понуђача за Партију 2 су неприхватљиве, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер понуђене цене свих наведених 

понуђача прелазе процењену вредност јавне набавке ( од  127.917,00 динара без ПДВ-а) .  
 



 

 

 Сагласно одредби члана 107.став 4. ЗЈН Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене 
вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне  цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене 
вредности јавне набавке. У том случају, Наручилац је дужан да, након доношења одлуке, достави образложен извештај УЈН и Државној 
ревизорској институцији. 

Понуде понуђача: „NOVO LAB“ d..o.o. Beograd,  „ VICOR“ d.o.o.    Beograd, „ G – 2“  Beograd, „ KEFO“  d.o.o. Beograd , „INSTRUMENTI 
MB“ DOO Novi Beograd и „ SONECOMP“ Beograd за партију 2 су одговарајуће јер испуњавају све техничке спецификације захтеване конкурсном 
документацијом и садрже доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН. 

 
ПАРТИЈА 3:  Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“. 
 

Редни 
број 

 
Назив понуђача Понуђена цена  

без ПДВ 
Понуђена цена 

са ПДВ 
Рок важења 

 понуде 
Рок 

испоруке 
Гарантни 
рок: 

1. „PSI LAB“ d..o.o. Beograd 672.000,00 914.400,00 30 дана 10 дана 24 месеца 
2. „ KEFO“  d.o.o. Beograd 642.500,00 771.000,00 30 дана 10 дана 24 месеца 
3. „ SUPERLAB“ d.o.o.Beograd 829.600,00 995.520,00 30 дана 6 дана 24 месеца 
4. „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun 597.897,45 717.476,94 30 дана 10 дана 12 месеци 

 
             - Понуда понуђача  „ GOLDEN LAB & ENGINEERING  “ DOO Zemun је неприхватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер не 
испуњавања услове  захтеване конкурсном документацијом, с обзиром да je у обрасцу понуде, моделу уговора  и у прилогу уз понуду је уписан гарантни 
рок од 12 месеци.  Наручилац је у обрасцу понуде навео да гарантни  рок не може бити краћи од 24 месеца) , истовремено је у моделу уговора је 
наведено :“ Испоручилац даје гаранцију од _______ месеци (не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца)... 
 
          -    Понуде понуђача  „PSI LAB“ d..o.o. Beograd, „ KEFO“  d.o.o. Beograd и „ SUPERLAB“ d.o.o.Beograd за Партију 3 су одговарајуће и 
прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 32) и тачка 33) ЗЈН, јер садрже доказе о испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН и понуђене 
цене добара наведених понуђача не прелазе процењену вредност јавне набавке.  
 
      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: 
 
1)  Партија 1: Набавка спектрофотометра по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“: 

Редни 
број Понуђач Понуђена цена 

(у динарима без ПДВ-а) 
УКУПНО 
БОДОВА 

1. „PROMEDIA“ d..o.o.   KIKINDA 227.450,00 86,91 

2. „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd 197.677,00 100 
 



 

 

2)  Партија 2: Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“. 
 
Сагласно одредби члана 107.став 4. ЗЈН, Комисија предлаже да Наручилац изврши рангирање свих приспелих пононуда, из разлога што Наручилац може 
доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне  цене и 
ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.  
 
 

Редни 
број Понуђач 

Понуђена цена 
(у динарима без ПДВ-

а) 

УКУПНО 
БОДОВА 

1. „NOVO LAB“ d..o.o. Beograd 190.450,00 81,78 

2. Izmena ponude „ VICOR“ d.o.o.    Beograd 
( „ VICOR“ d.o.o.    Beograd  od   23.10.2015. u 9,40)  160.890,00 96,81 

3. „ G – 2“ d..o.o  Beograd 155.759,00  100 

4. „ KEFO“  d.o.o. Beograd 175.637,00 88,68 

5. „INSTRUMENTI MB“ DOO Novi Beograd 276.300,00 56,37 

6. „ SONECOMP“ Beograd 189.995,00 81,98 
 
 
            3)     Партија 3:  Набавка лабораторијске опреме по Пројекту “Унапређење робне производње у сточарству“. 
    

Редни 
број Понуђач Понуђена цена 

(у динарима без ПДВ-а) 
УКУПНО 
БОДОВА 

1. „PSI LAB“ d..o.o. Beograd 672.000,00 95,61 

2. „ KEFO“  d.o.o. Beograd 642.500,00 100 

3. „ SUPERLAB“ d.o.o.Beograd 829.600,00 77,44 
 

 
 
            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 да је најповољнија понуда  и то: 
 
1)   за   Партију 1: Набавка спектрофотометра по Пројекту “Савремени модели ратарске и повртарске производње у циљу унапређења стручног знања и 
усавршавање произвођача Централне и Западне Србије“:  
            - понуђачу  „ PROANALITIKA“ d.o.o.  Novi  Beograd, Булевар уметности 27, 11 000 Београд,  према понуди бр. 559/15 од 22.10.2015. године; 




