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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015), Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.8./2017 

 

Назив, адреса и „Интернет“ страница наручиоца:  

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд, Студентски трг 12-16, 

www.ffh.bg.ac.rs. 

Врста наручиоца: просвета 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: прибављање добара – 

Лабораторијско стакло, ситна опрема и потрошни материјал за научна истраживања 1, 

за потребе Универзитет у Београду - Факултета за физичку хемију. 

Ознака из општег речника набавке: ОРН – 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или 

фармацеутски предмети од стакла, 38000000. 

 

Критеријум за доделу Уговора; најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 4.  

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 27.06.2017. год. 

 

Уговорена вредност: 

Укупна цена 26.207,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 31.448,00 РСД са ПДВ-ом. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 1:    

Најнижа: укупна цена 25.607,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 30.728,40 РСД са 

ПДВ-ом; 

Највиша: укупна цена 43.274,35 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 51.929,23 РСД са 

ПДВ-ом; 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 1:    

     Најнижа: укупна цена 25.607,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 30.728,40 РСД са 

ПДВ-ом; 

Највиша: укупна цена 43.274,35 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 51.929,23 РСД са 

ПДВ-ом; 

 

Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 4:    

Најнижа: укупна цена 600,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 720,00 РСД са ПДВ-ом; 

Највиша: укупна цена 600,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 720,00 РСД са ПДВ-ом; 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 3:    

     Најнижа: укупна цена 600,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 720,00 РСД са ПДВ-ом; 

Највиша: укупна цена 600,00 РСД без ПДВ-а односно укупна цена је 720,00 РСД са ПДВ-ом; 

 

Основни подаци о добављачу:  

Кефо д.о.о., Бачка 1У, 11000 Београд, ПИБ:105046072, МБ:20302216; 

Датум закључења Уговора:  24.07.2017. год; 

Период важења Уговора: до 31.12.2017.год. 

http://www.ffh.bg.ac.rs/

