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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Технички ремонтни завод 
НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ 

Бр. 5189-19/18 
 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 
 
 

 

 
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 118. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени 
војни лист“ бр. 29/2014 и 9/17), члана 45 Правилника о ближем уређењу поступка јавне 
набавке у РС МО СМР УОТ ТРЗ Крагујевац и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 
5189-18/18 од 11.3.2019. године, заменик директора ТРЗ Крагујевац, дана 12.3.2019. 
године доноси 
 
О Д Л У К У  о додели Уговора 
 
Да се за набавку добара у отвореном поступку јавне набавке 5/18 „Лабораторијски 
прибор“, подељен по партијама, применом критеријума најнижа понуђена цена УГОВОР 
ЗА ПАРТИЈУ 1 „Хроматографске HPLC колоне за баруте“ ДОДЕЛИ понуђачу 
„Предузећу Новос за посредовање и промет“ ДОО, са седиштем на адреси Цара Душана 
207 Београд, матични број 17093070, ПИБ 100388569, за укупну цену у износу од 
379.750,00 динара без ПДВ-а, односно 455.700,00 динара са ПДВ-ом, роком и начин 
плаћања 30 дана од дана достављање фактуре, роком испоруке 45 дана од дана обостраног 
потписивања уговора, опцијом понуде  од 30 дана, са роком важења гаранције 12 месеци 
уз достављање гарантних листова, достављањем упутства произвођача за рад и одржавање 
и хроматограмом који доказује еквивалентност. 
 
За ПАРТИЈУ 2 ,,Хроматографске HPLC колоне за ракетна горива“ уговор се додељује 
понуђачу „Krug International Ltd. Malta, ogranak krug Beograd“ са седиштем на адреси 
Десет авијатичара 2а, Београд, матични број 29502781, ПИБ 107257461, за укупну цену у 
износу од 865.836,00 динара без ПДВ-а односно 1.039.003,20 динара са ПДВ-ом, роком и 
начином плаћања 30 дана од дана достављања фактуре, роком испоруке 45 дана од дана 
потписивања уговора, опцијом понуде од 60 дана, са роком важења гаранције 12 месеци уз 
достављање гарантних листова и  достављањем упутства произвођача за рад и одржавање. 
 
За ПАРТИЈУ 3 ,, Хроматографске HPLC колоне за експлозиве“  уговор се додељују 
понуђачу „MS Globalmedic Trade“ ДОО, са седиштем на адреси  Гандијева 136 Београд, 
матични број 20873108, ПИБ 107790556, за укупну цену у износу од 375.165,00 динара без 
ПДВ-а односно 450.198,00 динара са ПДВ-ом, роком и начином плаћања 30 дана од дана 
достављања фактуре, роком испоруке 45 дана од дана потписивања уговора, опцијом 
понуде од 30 дана, роком важења гаранције 12 месеци уз достављање гарантних листова, 
достављањем упутства произвођача за рад и одржавање и хроматограмом који доказује 
еквивалентност. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
Техничко ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“, одлуком И број 5189-1 од 
24.12.2018. године, покренуо је јавну набавку „Лабораторијског прибора“ број 5/18 
подељену на партије: 
Партија 1: Хроматографске HPLC колоне за баруте. 
Партија 2. Хроматографске HPLC колоне за ракетна горива. 
Партија 3: Хроматографске HPLC колоне за експлозиве. 
Укупна расположива средства за ову набавку износе 5.450.000,00 динара без ПДВ-а. 
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.800.000,00 динара без ПДВ-а, а по 
партијама: 
Партија 1: (800.000,00 динара без ПДВ-а) 
Партија 2: (1.450.000,00 динара без ПДВ-а) 
Партија 3: (550.000,00 динара без ПДВ-а). 
 
Позив за подношење понуда број 5189-8/18 од 28.1.2019. године, објављен је дана 
29.1.2019. године на Порталу јавних набавки, интернет страници МО и интернет страници 
наручиоца, док је на Порталу Службених гласила РС објављен дана 6.2.2019. године.  
 
 
До 4.3.2019. године, до 12 часова у деловодство наручиоца стигле су 5 (пет) 
благовремених понуда и то од стране следећих понуђача:  
 
1.Број под којим је понуда заведена: 5189-9/18 
 Назив или шифра понуђача: „Uni Chem“ ДОО, Црнотравска 27 Београд, матични број 
17167677, ПИБ 100052572. 
 Датум и час пријема: 1.3.2019. године у 11:20 часова 
 
2. Број под којим је понуда заведена: 5189-10/18 
Назив или шифра понуђача: „Analysis“ ДОО, Гандијева 76 а, Нови Београд, матични број 
17152491, ПИБ 100429024. 
Датум и час пријема: 1.3.2019. године у 11:20 часова 
 
3.Број под којим је понуда заведена: 5189-11/18 
Назив или шифра понуђача: „Предузеће Новос за посредовање и промет“ ДОО, Цара 
Душана 207 Београд, матични број 17093070, ПИБ 100388569. 
Датум и час пријема:1.3.2019. године у 11:20 часова 
 
4.Број под којим је понуда заведена: 5189-12/18 
Назив или шифра понуђача: „MS Globalmedic Trade“ ДОО, Гандијева 136 Београд, 
матични број 20873108, ПИБ 107790556. 
Датум и час пријема: 1.3.2019. године у 13:20 часова. 
 
5.Број под којим је понуда заведена: 5189-13/18 
Назив или шифра понуђача: „Krug International Ltd. Malta, ogranak krug Beograd“ Десет 
авијатичара 2а, Београд, матични број 29502781, ПИБ 107257461. 
Датум и час пријема: 4.3.2019. године у 09:15 часова 
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1. Понуђач „Uni Chem“ ДОО, Црнотравска 27 Београд, доставио је понуду за Партију 1 са 
следећим подацима: 
 
ПАРТИЈА 1: Хроматографске ,,HPLC" колоне за баруте са следећим спецификацијама: 

Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а) Колона за HPLC, 3 µм, С-18, 150 х 
4.6 мм, Supelco Discovery, HS-C18, 
Supelco cat no 569252-U или 
еквивалентна  
 

ком 5 78.000,00 390.000,00 

2 б) Претколона за HPLC , 3 µм, С-18, 
20 х 4,6 мм, кертриџ, 2/пак, Supesco 
Discovery HS-C18, Supelco cat no 
569274-U или еквивалентна  
 

ком 5 18.000,00 90.000,00 

      

Укупна цена за партију 1 (без ПДВ-а) 480.000,00 динара 
Укупна цена за партију 1 са ПДВ-ом  

576.000,00 динара 
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 30 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА   
 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање НЕ 

Хроматограм који доказује еквивалентност НЕ 
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2. Понуђач „Analysis“ ДОО, Гандијева 76 а, Нови Београд доставио је понуду за Партију 3 
са следећим подацима: 
 
ПАРТИЈА 3: Хроматографске ,,HPLC" колоне за експлозиве са следећим 

спецификацијама: 
Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а)Колона за HPLC, 3 µм, 150х4.6 мм, 
Thermo Hypersil gold C18, Thermo cat 
no 25003-154630 или еквивалентна  
 
 

ком 1 116.250,00 116.250,00 

2 б)Колона за HPLC, 3 µм, 150х4.6 мм, 
Thermo Hipersil BDS C18, Thermo cat 
no 28103-154630 или еквивалетна  
 

ком 4 94.600,00 378.400,00 

      

      

      

      

      

          Укупна цена за партију 3 (без ПДВ-а) 494.650,00 
Укупна цена за партију 3 (са ПДВ-ом)  

593.580,00  
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 45 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА   
 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање ДА   
 

Хроматограм који доказује еквивалентност ДА 
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3.Понуђач „Предузеће Новос за посредовање и промет“ ДОО Београд доставио је понуду 
за Партију 1 са следећим подацима: 
 
ПАРТИЈА 1: Хроматографске ,,HPLC" колоне за баруте са следећим спецификацијама: 
Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а) Колона за HPLC, 3 µм, С-18, 150 х 
4.6 мм, Supelco Discovery, HS-C18, 
Supelco cat no 569252-U или 
еквивалентна  
 

ком 5 62.000,00 310.000,00 

2 б) Претколона за HPLC , 3 µм, С-18, 
20 х 4,6 мм, кертриџ, 2/пак, Supesco 
Discovery HS-C18, Supelco cat no 
569274-U или еквивалентна  
 

ком 5 13.950,00 69.750,00 

      

Укупна цена за партију 1 (без ПДВ-а) 379.750,00 динара 
Укупна цена за партију 1 са ПДВ-ом  

455.700,00 динара 
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 30 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА   
 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање ДА 

Хроматограм који доказује еквивалентност ДА 

 
 
4.Понуђач „MS Globalmedic Trade“ ДОО, Гандијева 136 Београд доставио је понуду за све 
3 (три) партије са следећим подацима: 
 
ПАРТИЈА 1: Хроматографске ,,HPLC" колоне за баруте са следећим спецификацијама: 

Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а) Колона за HPLC, 3 µм, С-18, 150 х 
4.6 мм, Supelco Discovery, HS-C18, 
Supelco cat no 569252-U или 
еквивалентна  
 

ком 5 80.140,00 400.700,00 

2 б) Претколона за HPLC , 3 µм, С-18, 
20 х 4,6 мм, кертриџ, 2/пак, Supesco 
Discovery HS-C18, Supelco cat no 
569274-U или еквивалентна  
 

ком 5 29.070,00 145.350,00 
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Укупна цена за партију 1 (без ПДВ-а) 546.050,00 динара 
Укупна цена за партију 1 са ПДВ-ом  

655.260,00 динара 
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 30 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање ДА   
 

Хроматограм који доказује еквивалентност ДА  
 

 
ПАРТИЈА 2: Хроматографске ,,HPLC" колоне за ракетна горива са следећим 

спецификацијама: 
Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а а)Колона за HPLC, 3.5 µm, C18, 
150x4.6 мм, Waters sunfire C18, Waters 
cat no 186002554 или еквивалентна  
 
 

ком 7 116.270,00 813.890,00 

2 б)Претколона за HPLC, 3.5 µm, C18, 
20x4.6 мм, 2 ком/пак, Waters sunfire 
C18 Guard column, Waters cat no, 
186002682 или еквивалентна (6 
комада). 
 

ком 6 34.460,00 206.760,00 

3 в)Спојница HPLC колоне – Column 
joining tube, Waters cat no 084080  
 

ком 2 15.450,00 30.900,00 

4 г)Носач претколоне – Sentry guard 
column holder universal, Waters cat no 
046910 (1 комад). 
 

ком 1 29.760,00 29.760,00 

5 д)Носач филтера – Inline filter assy, 
Waters cat no 035190 (комада 5). 
 

ком 5  
50.140,00 

 
250.700,00 

6 ђ)Филтер елемент – Filter insert assy, 
waters cat no 088084  
 

ком 12  
5.610,00 

 
67.320,00 

      

Укупна цена за партију 2 (без ПДВ-а) 1.399.330,00 Динара 
Укупна цена за партију 2 (са ПДВ-ом)  

1.679.196,00 динара 
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 
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Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 30 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА   
 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање ДА   
 

Хроматограм који доказује еквивалентност ДА  
 

 
ПАРТИЈА 3: Хроматографске ,,HPLC" колоне за експлозиве са следећим 

спецификацијама: 
Ред. 
бр. 

OПИС И НАЗИВ РОБЕ Јед. 
мере 

 
Укуп. 
Кол. 

Цена 
јм/кол. без 
ПДВ-a 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1. а)Колона за HPLC, 3 µм, 150х4.6 мм, 
Thermo Hypersil gold C18, Thermo cat 
no 25003-154630 или еквивалентна  
 
 

ком 1  
 
87.885,00 

 
 

87.885,00 

2 б)Колона за HPLC, 3 µм, 150х4.6 мм, 
Thermo Hipersil BDS C18, Thermo cat 
no 28103-154630 или еквивалетна  
 

ком 4 71.820,00 287.280,00 

      

      

      

      

      

          Укупна цена за партију 3 (без ПДВ-а) 375.165,00 динара 
Укупна цена за партију 3 (са ПДВ-ом)  

450.198,00 динара 
Рок и начин плаћања (по фактури минимум 30 дана) 30 дана 

Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( до 45 дана 
по поруџбини) 

45 од дана потписивања 
уговора 

Опција понуде минимум 30 дана 30 дана 

Уз испоруку достављамо гарантне листове са роком важења 
гаранције минимум 12 месеци 

ДА 

Достављамо упутство произвођача за рад и одржавање ДА   
 

Хроматограм који доказује еквивалентност ДА  
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Након детаљне анализе достављених понуда применом критеријума најнижа понуђена 
цена и на основу извештаја комисије број 5189-18/18 од 11.3.2019. године, донета је 
одлука као у диспозитиву: 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач односно заинтересовано лице може поднети Захтев за заштиту 
права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
                               
                                                                                                                         
 ДМ                                              ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 
                                                                                      потпуковник   
                                                                                          сц Драган Жунић, дипл.инж. 
 
                                                                                                       
 
 
 
  
                                
 
 


