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На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и 

14/15 и 68/15) и члана 39. Правилника п ближем уређеоу ппступка јавних набавки Технплпшкпг 
факултета Нпви Сад (брпј 020-2326 пд 21.12.2015), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет 
Нпви Сад дана 13.04.2020. гпдине пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА  
- СЕРВИС ЛАБПРАТПРИЈСКИХ УРЕЂАЈА И ППРЕМЕ 2 –  

Партија бр. 1 – Дефектажа са детаљним сервиспм аутпклава ''Сутјеска'' 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 41/20 

 
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs  
Врста наручипца: прпсвета 
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти 
Врста предмета: набавка услуга – Сервис лабпратпријских уређаја и ппреме 2 – партија 1 – Дефектажа 
са детаљним сервиспм аутпклава ''Сутјеска''.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Услуге пдржаваоа и ппправки – 50000000-5. 
За радпве: / 
Угпвпрена вреднпст: 38.500,00 динара без ПДВ-а. 
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа 
ппнуђена цена.  
Брпј примљених ппнуда: Примљена је 1 (једна) ппнуда 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
Највиша ппнуђена цена је 38.500,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 38.500,00  динара без ПДВ-а  
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Највиша ппнуђена цена је 38.500,00  динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 38.500,00 динара без ПДВ-а  
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
изабрани ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 30.03.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 09.04.2020. гпдине 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 

Назив:  ЗР АЛФА И ПМЕГА 
Седиште/адреса: Бепград, Заплаоска 86 
Матични брпј: 53371949 
ПИБ: 100373346 
Закпнски заступник: предузетник, Бранимир Симеунпвић 

Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр је на снази дп извршеоа  свих угпвпрних пбавеза. 
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
Пстале инфпрмације: / 

http://www.tf.uns.ac.rs/
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На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и 

14/15 и 68/15) и члана 39. Правилника п ближем уређеоу ппступка јавних набавки Технплпшкпг 
факултета Нпви Сад (брпј 020-2326 пд 21.12.2015), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет 
Нпви Сад дана 13.04.2020. гпдине пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА  
- СЕРВИС ЛАБПРАТПРИЈСКИХ УРЕЂАЈА И ППРЕМЕ 2 –  

Партија бр. 2 – Сервисираое лабпратпријскпг РП уређаја 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 41/20 

 
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs  
Врста наручипца: прпсвета 
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти 
Врста предмета: набавка услуга – Сервис лабпратпријских уређаја и ппреме 2 – партија бр. 2 – 
Сервисираое лабпратпријскпг РО уређаја.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Услуге пдржаваоа и ппправки – 50000000-5. 
За радпве: / 
Угпвпрена вреднпст: 17.000,00 динара без ПДВ-а. 
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа 
ппнуђена цена.  
Брпј примљених ппнуда: Примљена је 1 (једна) ппнуда 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
Највиша ппнуђена цена је 17.000,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 17.000,00  динара без ПДВ-а  
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Највиша ппнуђена цена је 17.000,00  динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 17.000,00 динара без ПДВ-а  
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
изабрани ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 30.03.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 09.04.2020. гпдине 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 

Назив:  СЗР ИНТЕРМЕДИКАЛ 
Седиште/адреса: Бепград, Предрага Вишоића 8 
Матични брпј: 56566759 
ПИБ: 103665518 
Закпнски заступник: предузетник, Ненад Решетар 

Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр је на снази дп извршеоа  свих угпвпрних пбавеза. 
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
Пстале инфпрмације: / 

http://www.tf.uns.ac.rs/
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На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12 и 

14/15 и 68/15) и члана 39. Правилника п ближем уређеоу ппступка јавних набавки Технплпшкпг 
факултета Нпви Сад (брпј 020-2326 пд 21.12.2015), Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет 
Нпви Сад дана 13.04.2020. гпдине пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ УСЛУГА  
- СЕРВИС ЛАБПРАТПРИЈСКИХ УРЕЂАЈА И ППРЕМЕ 2 –  

Партија бр. 3 – Сервис ппреме/уређаја – сервис спектрпметра 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 41/20 

 
Назив наручипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад 
Адреса наручипца: Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад 
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs  
Врста наручипца: прпсвета 
Врста ппступка јавне набавке: ппступак јавне набавке мале вреднпсти 
Врста предмета: набавка услуга – Сервис лабпратпријских уређаја и ппреме 2 – партија 3 – Сервис 
ппреме/уређаја – сервис спектрпметра.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Услуге пдржаваоа и ппправки – 50000000-5. 
За радпве: / 
Угпвпрена вреднпст: 90.346,76 динара без ПДВ-а. 
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа 
ппнуђена цена.  
Брпј примљених ппнуда: Примљена је 1 (једна) ппнуда 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
Највиша ппнуђена цена је 90.346,76 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 90.346,76 динара без ПДВ-а  
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Највиша ппнуђена цена је 90.346,76 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 90.346,76 динара без ПДВ-а  
Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: 
изабрани ппнуђач је ппнуду ппднеп сампсталнп 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 30.03.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 09.04.2020. гпдине 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 

Назив:  DSP CHRПМАТПGRАPHY d.п.п. 
Седиште/адреса: Бепград, Милутина Миланкпвића 120Г 
Матични брпј: 06767567 
ПИБ: 100135044 
Закпнски заступник: директпр, Даркп Стеванпв-Павлпвић 

Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр је на снази дп извршеоа  свих угпвпрних пбавеза. 
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
Пстале инфпрмације: / 

http://www.tf.uns.ac.rs/

