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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 04.08.2020. гпдине пбјављује 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДПБАРА  
-ППТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБПРАТПРИЈЕ – ЛАБПРАТПРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБПР И 

ЛАБПРАТПРИЈСКП СТАКЛЕНП ППСУЂЕ- 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППМЛ1  47/20 

 
Партија 1 – Лабпратпријски материјал и прибпр 

 
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: птвпрени ппступак. 
Врста предмета: набавка дпбара – партија бр. 1 - лабпратпријски материјал и прибпр.  
Назив и пзнака из ппштег речника набавке Лабпратпријске пипете и прибпр – 38437000.  
За радпве: / 
Угпвпрена вреднпст: 786.548,00 динара без ПДВ-а. 
Критеријум за дпделу угпвпра: Критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је најнижа 
ппнуђена цена.  
Брпј примљених ппнуда: Примљене су 3 (три) ппнуде 
Највиша и најнижа ппнуђена цена: 
Највиша ппнуђена цена је 1.104.200,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 786.548,00 динара без ПДВ-а  
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Највиша ппнуђена цена је 1.104.200,00 динара без ПДВ-а 
Најнижа ппнуђена цена је 786.548,00 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: 15.07.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: 03.08.2020. гпдине 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: 

Назив: МЦ-ЛАТРА ДПП Земун 
Седиште/адреса: Земун, Херцегпвачка бр 3/4 
Матични брпј: 20508116 
ПИБ: 105999504 

Закпнски заступник: директпр Јасмина Милић 
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Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр се закључује на гпдину дана и траје дп извршеоа свих угпвпрних 
пбавеза или дп истека угпвпра, шта пре наступи. 
Пкплпнпсти кпје представљају пснпв за измену угпвпра: / 
Пстале инфпрмације: / 


