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На основу члана 108. у вези са чланом 39. 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 МО СМР УОТ ТРЗ Крагујевац и Извештаја о стручној оцени 
понуда бр. 1160- 20 од 6.5.2019.године, доносим дана 7.5.2019. године 
 

О Д Л У К У  
 о додели Уговора 

 
 За набавку услуге мале вредности „Метролошког потврђивања, оверавања и 
еталонирања“, број набавке 6/19, применом критеријума најнижа понуђена цена УГОВОР 
ЗА ПАРТИЈУ 1 (Радни еталони и „В“мерила за дужину) за цену од 102.000,00 динара 
без ПДВ-а, односно 122.400,00 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 1.7.2019. 
године, местом извршења EXW Ваљево, роком плаћања 30 дана од достављања 
фактуре, опцијом понуде од 60 дана и гаранцијом квалитета која се доказује 
овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и 
метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој делатности 
(„Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке лабораторије 
које функционишу у оквиру Министарства одбране, 
ПАРТИЈУ 2 (Ваге до 100 кг) за цену од 64.366,00 динара без ПДВ-а, односно 77.239,20 
динара са ПДВ-ом, роком верификације до 1.6.2019. године, местом извршења у 
просторијама ТРЗ Крагујевац, роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, 
опцијом понуде од 60 дана,  гаранцијом квалитета која се доказује овереним 
картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и метролошким 
потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој делатности („Службени 
војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке лабораторије које 
функционишу у оквиру Министарства одбране, 
ПАРТИЈУ 5 (Уређај за мерење танких слојева) за цену од 25.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 30.000,00 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 19.7.2019. године, 
нестом извршења EXW Ваљево, роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, 
опцијом понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се доказује овереним 
картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и метролошким 
потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој делатности („Службени 
војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке лабораторије које 
функционишу у оквиру Министарства одбране, 
 



 

 2

ПАРТИЈУ 13 (Хронометар, штоперица) за цену од 12.500,00 динара без ПДВ-а, 
односно 15.000,00 динара са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, местом извршења ЕХW Ваљево, роком плаћања 30 дана од 
достављања фактуре, опцијом понуде од 60 дана,  гаранцијом квалитета која се 
доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком и метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој 
делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке 
лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране, 
ПАРТИЈУ 14 (сит уређај за имитацију транспорта) за цену од 24.360,00 динара без 
ПДВ-а, односно 29.232,00 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 1.6.2019. године, 
местом извршења у просторијама ТРЗ Крагујевац, роком плаћања 30 дана од 
достављања фактуре, опцијом понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се 
доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком и метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој 
делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке 
лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране, 
ПАРТИЈУ 16 (Манометар) за цену од 65.000,00 динара без ПДВ-а, односно 78.000,00 
динара са ПДВ-ом, роком верификације до 1.7.2019. године, местом извршења EXW 
Ваљево, роком плаћања 30 дана од дана достављања фактуре, опцијом понуде од 60 
дана, гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном мерног средства и 
залепљеном верификационом ознаком и метролошким потврђивањем у складу са 
Правилником о метролошкој делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју 
услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру 
Министарства одбране,  
ПАРТИЈУ 20 (Инструмент универзални дигитални) за цену од 40.000,00 динара без 
ПДВ-а, односно 48.000,00 динара са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од 
дана закључења уговора, местом извршења ЕХW Ваљево, роком плаћања 30 дана 
достављања фактуре, опцијом понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се 
доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком и метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој 
делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке 
лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране,  
ПАРТИЈУ 22 (Мегаомметар за пробојност изолације) за цену од 16.000,00 динара без 
ПДВ-а, односно 19.200,00 динара са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од 
дана закључења уговора, местом извршења ЕХW Ваљево, роком плаћања 30 дана од 
дана достављања фактуре, опцијом понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се 
доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком и метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој 
делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке 
лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране 
ПАРТИЈУ 27 (Калибратор мерних средстава момента силе) за цену од 8.500,00 
динара без ПДВ-а, односно 10.200,00 са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од 
дана закључења уговора, местом извршења ЕХW Ваљево, роком плаћања 30 дана од 
достављања фактуре, опцијом понуде 60 дана, гаранцијом квалитета која се доказује 
овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и 
метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој делатности 
(„Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке лабораторије 
које функционишу у оквиру Министарства одбране, 
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ПАРТИЈУ 28 (Уређај за контролу навијености детонатора УБР М75 (висиномер) 54+ 
, за цену од 5.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000,00 динара са ПДВ-ом, роком 
верификације до 23.5.2019. године, местом извршења EXW Ваљево, роком плаћања 
30 дана од достављања фактуре, опцијом понуде од 60 данагаранцијом квалитета 
која се доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком и метролошким потврђивањем у складу са Правилником о метролошкој 
делатности („Службени војни лист, број 19/18), коју услугу пружају метролошке 
лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране, 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу ХК „Крушик“ АД са седиштем на адреси владике Николаја 59, 
14000 Ваљево 
 
ЗА ПАРТИЈУ 6 (Пипета) ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу „Superlab“ ДОО, са седиштем на 
адреси Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд за укупну цену од 5.394,00 динара 
без ПДВ-а, односно 6.472,80 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 23.7.2019. године, 
местом извршења на адреси извршиоца, роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, 
опцијом понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном 
мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и еталонирањем у складу 
са SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућим, 
 
ЗА ПАРТИЈУ 4 (Тегови)  ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу „Instrumenti MB“ДОО са седиштем 
на адреси Нехруова 51 Београд, за укупну цену од 13.830,00 динара без ПДВ-а односно 
16.596,00 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 19.7.2019. године, местом извршења 
у седишту Дирекције за мере и драгоцене метале, роком плаћања 45 дана од достављања 
фактуре, опцијом понуде од 90 дана, гаранцијом квалитета која се доказује овереним 
картоном мерног средства и оверавањем које мора бити у складу са законском 
метрологијом 
 
ЗА ПАРТИЈУ 7 (дигитална бирета) за цену од 4.850,00 динара без ПДВ-а, односно 
5.820,00 динара са ПДВ-ом, роком верификациједо 20.7.2019. године, местом извршења у 
седишту Физичког факултета Универзитета у Београду, роком плаћања 45 дана од 
достављања фактуре, опцијом понуде од 90 дана, гаранцијом квалитета која се доказује 
овереним картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и 
еталонирањем у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућим, 
ЗА ПАРТИЈУ 19 (Аналогни хигрометар) за цену од 35.700,00 динара без ПДВ-а, односно 
42.840,00 динара са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од дана закључења 
уговора, местом извршења у седишту Физичког факултета Универзитета у Београду, 
роком плаћања 45 дана од достављања фактуре, опцијом понуде од 90 дана и гаранцијом 
квалитета која се доказује овереним картоном мерног средства и залепљеном 
верификационом ознаком и еталонирањем у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 или 
одговарајућим, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачима „Instrumenti MB“ ДОО Београд и Физичком 
факултету Универзитета у Београду који су поднели заједничку понуду за наведене 
партије, 
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ЗА ПАРТИЈУ 17 (вентил сигурности) за цену од 21.714,00 динара без ПДВ-а односно 
26.056,00 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 1.7.2019. године, местом извршења у 
кругу ТРЗ Крагујевац, роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, опцијом понуде од 
90 дана гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном мерног средства и 
залепљеном верификационом ознаком и еталонирањем у складу са SRPS ISO/IEC 
17025:2017 или одговарајућим, 
ЗА ПАРТИЈУ 18 (термометар) за цену од 31.120,00 динара без ПДВ-а односно 37.344,00 
динара са ПДВ-ом, верификацијом у року од 15 дана од дана закључења уговора, местом 
извршења у лабораторији „Energo lab“ роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, 
опцијом понуде од 90 дана гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном 
мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и еталонирањем у складу 
са SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућим, ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Еnergo lab“ 
ДОО, са седиштем на адреси Слободана Пенезића 6 Крагујевац, 
 
ЗА ПАРТИЈУ 11 (уређај за испитивање тврдоће у материјалу) за цену од 21.804,00 динара 
без ПДВ-а односно 26.164,80 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 15.6.2019. године 
, местом извршења у просторијама ТРЗ Крагујевац, роком плаћања 30 дана од достављања 
фактуре, опцијом понуде од 60 дана гаранцијом квалитета која се доказује овереним 
картоном мерног средства и залепљеном верификационом ознаком и еталонирањем 
у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајућим, 
ЗА ПАРТИЈУ 23 (рН метар) за цену од 12.442,50 динара без ПДВ-а, односно 14.931,00 
динара са ПДВ-ом, роком верификације до 21.5.2019. године,местом извршења на адреси 
извршиоца, роком плаћања 30 дана од достављања фактуре, опцијом понуде од 60 дана, 
гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном мерног средства и 
залепљеном верификационом ознаком и еталонирањем у складу са SRPS ISO/IEC 
17025:2017 или одговарајућим, 
ЗА ПАРТИЈУ 24 (етилометар, алкохолиметар) за цену  од 9.598,50 динара без ПДВ-а 
односно 11.518,20 динара са ПДВ-ом, роком верификације до 21.5.2019. године, местом 
извршења на адреси извршиоца, роком плаћања 30 дана од доствљања фактуре, опцијом 
понуде од 60 дана, гаранцијом квалитета која се доказује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком и оверавањем у складу са 
законском метрологијом, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу „Lotrič metrologija“ ДОО са 
седиштем на адреси Косовска 4 Крагујевац 
 

Образложење 
 
Техничко ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“, Крагујевац, одлуком о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 1160-1 од 12.3.2019. године, 
покренуо је поступак јавне набавке мале вредности, ради набавке услуге „Метролошког 
потврђивања, оверавања и еталонирања“. Предмет набавке подељен је у 28 партија, 
процењена вредност набавке износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а по партијама: 
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Услуга оверавања, метролошког 
потврђивања и еталонирања мерне 
опреме 

ком 290 Процењена вредност 
услуга по партијама 

ПАРТИЈА 1 ком 65 130.000,00 динара Радни еталони и "В" мерила за дужину 
ПАРТИЈА 2 ком 14 100.000,00 динара Ваге до 100 kg 
ПАРТИЈА 3  

 
ком 

1 35.000,00 динара Вага до 10 000  kg 

ПАРТИЈА 4 ком 3 9.000,00 динара Тегови  
ПАРТИЈА 5 ком 5 30.000,00 динара Уређај за мерење танких слојева 
ПАРТИЈА 6 ком 6 12.000,00 динара Пипета 
ПАРТИЈА 7 ком 5 13.000,00 динара Дигитална бирета 
ПАРТИЈА 8 ком 1 12.000,00 динара Мерна летва 
ПАРТИЈА 9 ком 1 33.000,00 динара Уређај за мерење силе 
ПАРТИЈА 10 ком 1 14.000,00 динара Електронски динамометар 
ПАРТИЈА 11 ком 1 17.000,00 динара Уређај за испитивање тврдоће у материјалу 
ПАРТИЈА 12 ком 4 28.000,00 динара Тахограф 
ПАРТИЈА 13   ком 4 15.000,00 динара Хронометар, штоперица 
ПАРТИЈА 14 ком 1 35.000,00 динара Сит уређај за имитацију транспорта 
ПАРТИЈА 15 ком 3 25.000,00 динара Мерач потрошње горива нафтног порекла 
ПАРТИЈА 16 ком 65 65.000,00 динара Манометар 
ПАРТИЈА17 ком 22 40.000,00 динара Вентил сигурности 
ПАРТИЈА 18 ком 40 45.000,00 динара Термометар 
ПАРТИЈА 19 ком 30 60.000,00 динара Аналогни хигрометар 
ПАРТИЈА 20 ком 4 45.000,00 динара Инструмент универзални дигитални 
ПАРТИЈА 21 ком 1 10.000,00 динара Извор мерни високонапонски пипалица 
ПАРТИЈА 22 ком 2 24.000,00 динара Мегаомметар за пробојност изолације 
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ПАРТИЈА 23 ком 5 15.000,00 динара pH метар 
ПАРТИЈА 24 ком 1 15.000,00 динара Етилометар, алкохолиметар 
ПАРТИЈА 25 ком 1 80.000,00 динара Гасни хроматограф 
ПАРТИЈА 26 ком 1 55.000,00 динара Течни хроматограф 
ПАРТИЈА 27 ком 1 20.000,00 динара Калибратор мерних средстава момента силе 
ПАРТИЈА 28 

ком 1 5.000,00 динара Уређај за контролу навијености детонатора 
УБР М 75(висиномер),  54±0,05 mm, 008-04 

 
Позив за подношење понуда број 1160-7 од 9.4.2019.  године, објављен је дана 9.4.2019. 
године на Порталу јавних набавки, интернет страници МО и интернет страници 
наручиоца. 
 
До 22.4.2019. године, до 12 часова у деловодство наручиоца стигле су 6 (шест) 
благовремених понуде и то од стране следећих понуђача: 
 
1.Број под којим је понуда заведена: 1160-13 
Назив или шифра понуђача: ХК „Крушик“ АД Ваљево. 
Датум и час пријема понуде: 18.4.2019. године у 10:00 часова. 
Понуђач је доставио понуду за партије 1,2,5,13,14,16,20,22,27,28. 
 
2. Број под којим је понуда заведена: 1160-14 
Назив или шифра понуђача: „Superlab“ ДОО  Београд 
Датум и час пријема: 19.4.2019. године у 11:50 часова. 
Понуђач је доставио понуду за партије: 6,7,18,19,23. 
 
3.Број под којим је понуда заведена: 1160-15 
Назив или шифра понуђача: Заједничка понуда привредног друштва „Instrumenti MB“ 
ДОО Београд и Универзитета у Београду, Физички факултет за партије 6,7,18,19,23, за 
партије 4, 13 и 22 понуђач „Instrumenti MB“ ДОО Београд наступа самостално. 
 Датум и час пријема:19.4.2019. године у 11:55 
 
4.Број под којим је понуда заведена: 1160-16 
Назив или шифра понуђача: „Energo lab” ДОО Крагујевац 
Датум и час пријема: 22.4.2019. године у 10:50 часова. 
Понуда је достављена за партије 17 и 18. 
 
5.Број под којим је понуда заведена: 1160-17 
Назив или шифра понуђача: „Lotrič metrologija“ ДОО Крагујевац. 
Датум и час пријема: 22.4.2019. године у 11:30 године  
Понуђач је доставио понуду за партије: 6,7,11,18,19,23,24. 
 
6.Број под којим је понуда заведена: 1160-17 
Назив или шифра понуђача: „Mernokor“ ДОО Београд 
Датум и час пријема: 22.4.2019. године у 11:50 године  
Понуђач је доставио понуду за партије: 6,7,11,18,19,23,24. 
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Подаци из понуде  ХК „Крушик“ АД Ваљево 
Понуђач је доставио понуде за партије 1,2,5,13,14,16,20,22,27,28 
 
 За партију 1 врши се услуга метролошког потврђивања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристике Ј.М. Кол. Јед. Цена без 
ПДВ-а 

 

1. 
МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном 
скалом,, ,  K10, , 0-3 mm ком 2 800,00 

2. 
МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном 
скалом,0-10 mm ком 6 800,00 

3. 
СУБИТО, са клизачем,изменљив  
мерни сат, ,  17,5-35-1, , 17,5-35 mm 

ком 1 
3.200,00 

4. 
СУБИТОР, са дигиталним сатом, заобљена 
мерна глава,, ,  35-60-1, , 35-60 mm ком 1 3.200,00 

5. 
СУБИТОР, са дигиталним сатом, заобљена 
мерна глава,, ,  150-300 mm ком 1 3.200,00 

6. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,   
0-25 mm 

ком 2 
900,00 

7. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,   

50-75 mm 
ком 1 

900,00 

8. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,   

 75-100 mm 
ком 1 

900,00 

9. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
100-125 mm ком 1 900,00 

10. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
125-150 mm ком 1 900,00 

11. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
150-175 mm ком 1 900,00 

12. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
175-200 mm ком 1 900,00 

13. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
200-225 mm ком 1 900,00 

14. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
225-250 mm ком 1 900,00 

15. 
МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење,, ,  
200-300 mm ком 1 900,00 

16. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,   6-8 mm ком 1 750,00 

17. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,   8-10 mm ком 1 750,00 



 

 8

18. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,   10-12 mm ком 1 750,00 

19. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир 
у три тачке,, ,     12-16 mm ком 1 750,00 

20. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир 
у три тачке,, ,    16-20 mm ком 1 750,00 

21. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир 
у три тачке,, ,    20-25 mm ком 1 750,00 

22. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, одир 
у три тачке,, ,    25-30 mm ком 1 750,00 

23. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    30-35 mm ком 1 750,00 

24. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    35-40 mm ком 1 750,00 

25. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    40-45 mm ком 1 750,00 

26. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    50-60 mm ком 1 750,00 

27. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    60-70 mm ком  1 750,00 

28. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    70-80 mm ком  1 750,00 

29. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    80-90 mm ком  1 750,00 

30. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    90-100 mm ком  1 750,00 

31. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    100-125mm ком  1 750,00 

32. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    125-150 mm ком  1 750,00 

33. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,    150-175mm ком  1 750,00 

34. 
МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, 
додир у три тачке,, ,   175-200mm ком  1 750,00 

35. 
МИКРОМЕТАР, за мерење озубљења 51472, 
,25-50mm ком  1 750,00 

36. 
ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ. и унутр. 
мерење, са нонијусом,, M5-06K, , 0-250mm ком  1 900,00 

37. 
ПОМИЧНО МЕРИЛО, 0-150mm, резолуција 
0,01 mm, SILVAC ком  1 900,00 
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38. 
ДУБИНОМЕР, са нонијусом,, , 021К, ,  

0-250mm  
ком  1 

900,00 

39. 
ПОМИЧНО МЕРИЛО,      за спољ.и                                                                         
унутр. мерење, са нонијусом ,,,   
R—1-06 K ,, , 0-150  mm                                                                   

ком  1 
900,00 

40. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, планпаралелне, 
790/0,  30807/87, 125 комада, класа тач. 
 0, 0,5-100mm 

ком  1 
30.000,00 

41. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мерним површинама,25mm, Сомет ком  1 500,00 

42. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мерним површинама,50mm, Русија ком 1 500,00 

43. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мер.површинама,75,00mm,"Suhl" ком  1 500,00 

44. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ,за проверу микр.са 
равним мер.површ.,100,003mm, Русија ком  1 500,00 

45. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мерним површинама,125mm,"Suhl" ком  1 500,00 

46. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мерним површинама,150mm,"Suhl" ком  1 500,00 

47. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са 
равним мерним површинама,175mm,"Suhl" ком  1 500,00 

48. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са 
зобљеном мерном пов.  ,225 mm ком  1 500,00 

49. 
ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са 
зобљеном мерном пов., 275 mm ком  1 500,00 

50. 
КОНТРОЛНИК, степенасти, у равни за 
пров.мик.за унут.мер  МIТUТОYО, ,  
03030701, , 125,012.175,01 

ком  1 
3.000,00 

51. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 15,998 mm ком  1 2.500,00 

52. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 10 mm ком  1 2.500,00 

53. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 8,002 mm ком  1 2.500,00 

54. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 44,997 mm ком  1 2.500,00 

55. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 34,992 mm ком  1 2.500,00 

56. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 24,999 mm ком  1 2.500,00 
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57. 
Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, ,  
4037, , 49,990 mm ком  1 2.500,00 

58. 
УГЛОМЕР, са нонијусом, 0 до 360 °,COMET 
Мерни опсег 0-90 

ком  1 
2.500,00 

Укупна цена за Партију 1 без ПДВ-а 102.000,00 динара 

Укупна цена за Партију 1 са ПДВ-ом (ПДВ 20%) 122.400,00динара 

Рок верификације најкасније до 1.7.2019. године До 1.7.2019. године 

Место извршења (Адреса извршиоца) ЕХW-Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављање 
фактуре) 

30 дана од дана достављања 
фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном 
мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком. 

Обавезно 

Метролошко потврђивање  у складу са  Правилником 
о метролошкој делатности у области одбране,  СВЛ 
19/18. Услугу пружају метролошке лабораторије које 
функционишу у оквиру Министарства одбране. 

Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање  је 
01.07.2019.год.на адреси извршиоца До 1.7.2019. године 
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За ПАРТИЈУ 2: Ваге до 100 кг, укупно 14 комада са називом и карактеристикама 
описаним у наставку: За партију 2 врши се услуга метролошког потврђивања. Подаци из 
понуде: 

р.бр. Назив/карактеристике Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а  

 

1. 

Вага класе I са неаутоматским 
функционисањем без поделе, аналитичка 
CPA224S-OCE , 

 Службена ознака типа :02-88 
10 mg-220 g, 1/0,1 mg 

ком 1 

 
 
4.669,00 

2. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна ЕД 423 
S-OCE 
Службена ознака типа M-2-90 

Мерни опсег: 0,02-420g 

ком 1 

 
 
3.669,00 

3. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна ЕД 
5201 
Службена ознака типа M-2-90 

Мерни опсег: 5-5200g/1g 

ком 1 

 
 
3.669,00 

4. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна 2200 
SH 

Службена ознака типа M-2-7 
Мерни опсег: 5-2200g/10 mg 

ком 2 

 
 
4.669,00 

5. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна BP 
16000S 
Службена ознака типа M-02-39 

Мерни опсег: 5-12kg/1/0,1 g 

ком 1 

 
 
3.669,00 

6. 

Вага класе III променљиви положај 
равнотеже, MAXIMA 

Службена ознака типа: М 12-26 
Мерни опсег:100g-10 kg/5g 

ком 1 

 
 
3.669,00 

7. 

Вага класе III променљиви положај 
равнотеже, BETA 

Службена ознака типа: М 11-81 
Мерни опсег:100g-10 kg/5g 

ком 1 

 
 
3.669,00 

8. 

Вага класе III променљиви положај 
равнотеже, EXPRESS-PRECIZE 
Службена ознака типа: М 12-36 
Мерни опсег:40g-50 kg/20g 

 

ком 

 

2 

 
 
5.669,00 
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9. 

Вага класе III променљиви положај 
равнотеже,  
Службена ознака типа: М 25-11 

Мерни опсег:2-130 kg/100g 

ком 1 

 
 
5.669,00 

 

10. 

Вага класе I са неаутоматским 
функционисањем без поделе, аналитичка  
KERN ,Немачка 
Службена ознака типа:М-1-24 
Мерни опсег:10 mg-120 g/1/0,1mg 

ком 1 

 
 
4.669,00 

 

11. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна 
SARTORIUS 
Службена ознака типа 3992 ExBP 16000 S 
Мерни опсег: 5g-12000g/1g 

ком 1 

 
 
4.669,00 

 

12. 

Вага класе II  са неаутоматским 
функциониса. без поделе, прецизна 
SARTORIUS, FC64DE-SX 

Службена ознака типа M-2-74 
Мерни опсег: 50g-64kg/1g d=1g, e=10 g 

ком 1 

 
 
5.669,00 
 
 

 

 
 
 Укупна цена без ПДВ-а 

 
 

64.366,00 Динара 
 

Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 
 

77.239,20 динара 
  
 Рок верификације најкасније до 1.6.2019. године 

 
До 1.6.2019. године 

 
Место извршења, просторије ТРЗК 

 
 

Просторије ТРЗК 
 Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 

  
30 дана од достављања 

фактуре 
 

  Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана 
Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком 
 

 
Обавезно 
 
 

Метролошко потврђивање у складу са правилником о 
метролошкој делатности у области одбране и безбедности (СВЛ; 
број 19/18). Услугу пружају метролошке лабораторије које 
функционишу у оквиру Министарства одбране. 

 
Обавезно 
 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.6.2019. године на 
адреси ТРЗК 

 
1.6.2019. године, 
просторије ТРЗК 
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ПАРТИЈА 5: Уређај за мерење танких слојева елкометар, 5 комада са називом и 
карактеристика датим у наставку: 
За партију 5 врши се услуга метролошког потврђивања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Уређај за мерење танких слојева-елкометар ком  5 5.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а  25.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%)  30.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 19.7.2019. године До 19.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у складу са Правилником о 
метролошкој делатности у области одбране, (СВЛ, број 
19/18). Услугу пружају метролошке лабораторије које 
функционишу у оквиру Министарства одбране 

Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање  је 19.7.2019. године 
на адреси извршиоца 19.7.2019. године 

 
ПАРТИЈА 13. Хронометар, комада 5 са називом и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 13 врши се услуга метролошког потврђивања. 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Штоперица електронска, 0-24 ком  

 

4 про 
 

 
2.500,00 

2. Штоперица механичка, 0-60 ком 1 
 
2.500,00 

Укупна цена без ПДВ-а  12.500,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 15.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.4.2019. године  
Место извршења (Адреса извршиоца) EXW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране. Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.4.2019.  године 
на адреси извршиоца  
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ПАРТИЈА 14: Сит уређај за имитацију транспорта, 1 комад са називом и 
карактеристикама датим у наставку: 

За партију 14 врши се услуга метролошког потврђивања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Сит уређај за имитацију транспота ком  
 

1 

 

 
24.360,00 

Укупна цена без ПДВ-а  24.360,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 29.232,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.6.2019. године До 1.6.2019. године 
Место извршења ( Просторије ТРЗК) ТРЗК 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.6.2019.  године 
на адреси ТРЗ Крагујевац До 1.6.2019. године 

 
ПАРТИЈА 16: Манометар, 65 комада са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 16 врши се услуга метролошког потврђивања: Подаци из понуде: 
 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол Напомена Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
Манометар мембрански од 0-40 бара, 
са еластичним мерним елементом 
уље 

ком  
 

6 

 

 
К.л 2.5 

 
1.000,00 

2. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-25 бара ком 2 

К.л 2.5 1.000,00 

3. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-40 бара ком 2 

К.л 2.0 1.000,00 

4. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-6 бара ком 1 

К.л 1.6 1.000,00 

5. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-1 бара ком 5 

К.л 1.6 1.000,00 
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6. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-6 бара ком 5 

К.л 1.0 1.000,00 

7. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-6 бара ком 12 

К.л 2.0 1.000,00 

8.  
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-16 бара ком 5 

К.л 2.5 1.000,00 

9. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-40 бара ком 5 

К.л 1.6 1.000,00 

10. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-250 бара ком 5 

К.л 1.0 1.000,00 

11. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-2,5 бара ком 2 

К.л 1.6  
1.000,00 

12. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-40 бара ком 5 

К.л. 1.6 1.000,00 

13. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, до 15  бара ком 5 

К.л 1.6 1.000,00 

14. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-315 бара ком 5 

К.л 1.6 1.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а 65.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 78.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.7.2019. године До 1.7.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 
Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања 
фактуре) 

30 дана од дана достављања 
фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана отварања понуда 
Гаранција квалитета се обезбеђује овереним 
картоном мерног средства и залепљеном 
верификационом ознаком. 

Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој 
лабораторији система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.7.2019.  
године на адреси извршиоца До 1.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 20: Инструмент универзални дигитални-мултиметар, 4 комада, са називом и 
карактеристикама датим у наставку: 
За партију 20 врши се услуга метролошког потврђивања:Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ИНСТРУМЕНТ, универзални, дигитални 5 и 6 
величина 7« и 8« дигита , STАND. ST9919 ком  

 

4 
 

 
40.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а 40.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 48.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.5.2019. године До 1.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.5.2019.  године 
на адреси извршиоца До 1.5.2019. године 

 
ПАРТИЈА 22: Мега-ом-метар за пробојност изолације, комада 2 на називима и 
карактеристикама датим у наставку: 
За партију 22 врши се услуга метролошког потврђивања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Мегаом-метар за пробојност изолације 
Произвођач: FLUKE, NETHERLANDS 
Тип: FLUKE 1507 

Мерни опсег:1kV<Umax<5kV 

ком  
 

1 

 

 
 
8.000,00 

2. 

Мерило електричне отпорности изолације 

CHAUVIN ARNOUX 
kΩ …9,9999TΩ UN 500do 5000 V 

5% OD OCIT. VREDNOSTI +3 DIGITA 

ком 1 

 
 
8.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а 16.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%)  19.200,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 
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Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.4.2019.  године 
на адреси извршиоца  

 
ПАРТИЈА 27: Калибратор мерних средстава момента силе, 1 комад са називом и 
карактеристикама датим у наставку: 
За партију 27 врши се услуга метролошког потврђивања. Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
Калибратор мерних средстава момента силе,, 
ДР 120/12,, 1-12 Nm, Torgueleader England ком  

 
1 

 

 
8.500,00 

Укупна цена без ПДВ-а 8.500,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 10.200,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.4.2019.  године 
на адреси извршиоца.  
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ПАРТИЈА 28:Уређај за контролу навијености детонатора, 1 комад са називом и 
карактеристикама датим у наставку: 
За партију 28 врши се услуга метролошког потврђивања: Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
Уређај за контролу навијености детонатора 
УБР М 75(висиномер),  54±0,05 mm, 008-04 ком  

 
1 

 

 
5.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а 5.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%)  6.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 23.5.2019. године До 23.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30  дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 23.5.2019. године 
на адреси извршиоца. До 23.5.2019. године 

 
Подаци из понуде ппонуђача „Superlab“ ДОО Нови Београд 
Понуђач је доставио понуде за партије:6,7,18,19 и 23 
 
ПАРТИЈА 6: Пипета, комада 6, са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 6 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Пипета мерна за течност једноканална, 
Socorex, Acura 826x, 100-1000 µl, ∆Vrez = 1µ푙 

 
ком  

 

3 
 

 
899,00 

2. 

Пипета мерна за течност, једноканална 20-
200 µl  Пипета мерна за течност, 
једноканална, 20-200 µl, LLG, Labware, 
∆Vrez = 1µ푙 

 

ком 3 

 
 
899,00 

Укупна цена без ПДВ-а 5.394,00динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 6.472,80динара 
Рок верификације најкасније до 23.7.2019. године До 23.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 
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Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 23.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 23.7.2019. године 

 
ПАРТИЈА 7:Дигитална берета, комада 5 са називом и карактеристикама датим у наставку 
:За партију 7 врши се услуга еталонирања. 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

1) Бирета мерна за течност, ISO LAB, 
Germany 0,01-50 µl -3 комада 

2) Дигитална бирета Vitlab-Germany , ,01-
50 µl -2 комада 

 

ком  

 

5 
 

 
 
 
999,00 

Укупна цена без ПДВ-а 4.995,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 5.994,00 динара 
Рок верификације најкасније до 20.7.2019. године До 20.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 20.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 20.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 18: Термометар, комада 40 са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 18 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, , 
нерастворљиви контактни,, 96-103C  ком  

 

10 
 

 
849,00 

2. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,,  
30do+50C ком 20 

849,00 

3. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални 
термометар, сонда 200mm, , 0-400 C ком 5 

849,00 

4. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 
testo 925,  -50 do 1000C ком 2 

849,00 

5. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 905 
T2, 50 DO +350 C ком 3 

849,00 

Укупна цена без ПДВ-а 33.960,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 40.752,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  
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ПАРТИЈА 19: Аналогни хигрометар, 30 комада са називом и карактеристикама датим 
у наставку. 
За партију 19 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Аналогни термохигрометар ком  
 

30 

 

 
2.499,00 

Укупна цена без ПДВ-а 74.970,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 89.964,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  

 
ПАРТИЈА 23: рН метар, 5 комада са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 23 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. рН метар ком  

 

5 
 

 
2.999,00 

Укупна цена без ПДВ-а 14.995,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 17.994,00 динара 
Рок верификације најкасније до 21.5.2019. године До 21.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса Извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 21.5.2019.  године на адреси 
извршиоца До 21.5.2019. године 
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Подаци из понуде понуђача “Instrumenti MB”, ДОО Нови Београд и Физичког факултетау 
Београду. У прилогу је достављен уговор о заједничком наступању у послу еталонирања 
мерне опреме за наручиоца ТРЗ Крагујевац, за јавну набавку 6/19. 
Понуђач је доставио понуде за партије: 4,6,7,13,18,19,22,23. За партије 4, 13 и 22 понуђач 
„Instrumenti MB“ наступа самостално. 
 
ПАРТИЈА 4: Тегови, укупно 3 комада са називом и карактеристика датим у наставку: 
За партију 4 врши се услуга оверавања. Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. ТЕГОВИ, гарнитура,, 0-500 g ком  3 4.610,00 

Укупна цена без ПДВ-а 13.830,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 16.596,00 динара 
Рок верификације најкасније до 19.7.2019. године  До 19.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Дирекција за мере 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Оверавање у складу са законском метрологијом Обавезно 
Крајњи рок за оверавање је 19.7.2019. године на адреси 
извршиоца До 19.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 6: Пипета, комада 6, са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 6 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Пипета мерна за течност једноканална, 
Socorex, Acura 826x, 100-1000 µl, ∆Vrez = 1µ푙 

 
ком  

 
3 

 

 
970,00 

2. 

Пипета мерна за течност, једноканална 20-
200 µl  Пипета мерна за течност, 
једноканална, 20-200 µl, LLG, Labware, 
∆Vrez = 1µ푙 

 

ком 3 

 
 
970,00 

Укупна цена без ПДВ-а 5.820,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 6.984,00 динара 
Рок верификације најкасније до 23.7.2019. године До 23.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Физички факултет 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 23.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 23.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 7:Дигитална берета, комада 5 са називом и карактеристикама датим у наставку 
:За партију 7 врши се услуга еталонирања. 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

1) Бирета мерна за течност, ISO LAB, 
Germany 0,01-50 µl -3 комада 

2) Дигитална бирета Vitlab-Germany , ,01-
50 µl -2 комада 

 

ком  

 

5 
 

 
 
 
970,00 

Укупна цена без ПДВ-а 4.850,00  динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 5.820,00  динара 
Рок верификације најкасније до 20.7.2019. године До 20.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Физички факултет 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 20.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 20.7.2019. године 

ПАРТИЈА 13. Хронометар, комада 5 са називом и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 13 врши се услуга метролошког потврђивања. 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Штоперица електронска, 0-24 ком  
 

4 про 

 

 
4.500,00 

2. Штоперица механичка, 0-60 ком 1 
 
4.500,00 

Укупна цена без ПДВ-а  22.500,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 27.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.4.2019. године  
Место извршења (Адреса извршиоца) АМСС 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране. Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.4.2019.  године 
на адреси извршиоца  
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ПАРТИЈА 18: Термометар, комада 40 са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 18 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, , 
нерастворљиви контактни,, 96-103C  ком  

 
10 

 

 
1.049,00 

2. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,,  
30do+50C ком 20 

1.049,00 

3. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални 
термометар, сонда 200mm, , 0-400 C ком 5 

1.049,00 

4. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 
testo 925,  -50 do 1000C ком 2 

1.049,00 

5. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 905 
T2, 50 DO +350 C ком 3 

1.049,00 

Укупна цена без ПДВ-а 41.960,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 50.352,00 динара 

Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године Биће одређен по 
закључењу уговора 

Место извршења (адреса извршиоца) Физички факултет 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  
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ПАРТИЈА 19: Аналогни хигрометар, 30 комада са називом и карактеристикама датим 
у наставку. 
За партију 19 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Аналогни термохигрометар ком  
 

30 

 

 
1.190,00 

Укупна цена без ПДВ-а 35.700,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 42.840,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Физички факултет 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  

 
ПАРТИЈА 22: Мега-ом-метар за пробојност изолације, комада 2 на називима и 
карактеристикама датим у наставку: 
За партију 22 врши се услуга метролошког потврђивања: Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Мегаом-метар за пробојност изолације 
Произвођач: FLUKE, NETHERLANDS 
Тип: FLUKE 1507 

Мерни опсег:1kV<Umax<5kV 

ком  
 

1 

 

 
16.500,00 

2. 

Мерило електричне отпорности изолације 

CHAUVIN ARNOUX 
kΩ …9,9999TΩ UN 500do 5000 V 

5% OD OCIT. VREDNOSTI +3 DIGITA 

ком 1 

 
 
16.500,00 

Укупна цена без ПДВ-а 33.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%)  39.600,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) ЈАТ Техника 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 
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Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији 
система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.4.2019.  године 
на адреси извршиоца  

 
ПАРТИЈА 23: рН метар, 5 комада са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 23 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. рН метар ком  
 

5 

 

 
5.000,00 

Укупна цена без ПДВ-а 25.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 30.000,00 динара 
Рок верификације најкасније до 21.5.2019. године До 21.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) Физички факултет 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 45дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 21.5.2019.  године на адреси 
извршиоца До 21.5.2019. године 
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Подаци из понуде понуђача  „Еnergolab“ ДОО Крагујевац 
Понуђач је доставио понуде за партије: 17, 18 
 
ПАРТИЈА 17: Вентил сигурности, комада 22 са називима и карактеристикама датим у 

наставку : 
За партију 17 врши се услуга еталонирања: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ВЕНТИЛ сигурносни,VS-02,  329, , 11 
бара ком  

 
1 

 

 
987,00 

2. 
ВЕНТИЛ сигурносни,, 6598, DN 65mm 
 NP 16 4,5 бара ком 1 

987,00 

3. 

ВЕНТИЛ сигурносни,,1034/316, DN 65 
mm ,,  
3 бара 

ком 1 
987,00 

4. 
ВЕНТИЛ сигурносни,,6598/318, DN 32 
mm, 10 бара ком 1 

987,00 

5. 
ВЕНТИЛ сигурносни,,33343/338, DN 50 
mm NP 16, 0-3 бара ком 1 

987,00 

6. 
ВЕНТИЛ сигурносни,, 33110/339 DN 50 
mm  ,  5 бара ком 1 

987,00 

7. 
ВЕНТИЛ сигурносни, , 33291/340, 
DN 85 mm NP16  11 бара 

ком 1 
987,00 

8.  
ВЕНТИЛ сигурносни, , 41212/423 DN 
32 mm NP 16,   3 бара ком 1 

987,00 

9. 
ВЕНТИЛ сигурносни, , DN 40 mm ., 10 
бара ком 1 

987,00 

10. 
ВЕНТИЛ сигурносни, , 3582  3,3бара 
 

ком 1 
987,00 

11. ВЕНТИЛ сигурносни, , 9,3 бара ком 4 
 
987,00 

12. 

ВЕНТИЛ сигурносни,VSO, 1531 
DN32/65  
NP   16 

ком 1 
 
987,00 
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13. 

ВЕНТИЛ сигурносни,VSO,  1532 DN 
32/65 NP 16   
 

ком 2 
 
987,00 

14. 
ВЕНТИЛ сигурносни,VSO, 1797, DN 
30/65 PN 40,Potv. 10,7bar ком 2 

 
987,00 

15. ВЕНТИЛ сигурносни, , 29832, , 3 bara ком 3 
 
987,00 

Укупна цена без ПДВ-а 21.714,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 26.056,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.7.2019. године До 1.7.2019. године 
Место извршења (круг ТРЗК) Круг ТРЗК 
Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања 
фактуре) 

30 дана од дана достављања 
фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана отварања 
понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном 
мерног средства и залепљеном верификационом 
ознаком. 

Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Понуда у складу са SRPS 
ISO/IEC 17025:2006 

Крајњи рок за еталонирање је 1.7.2019.  године на 
адреси TРЗК До 1.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 18: Термометар, комада 40 са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 18 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, , 
нерастворљиви контактни,, 96-103C  ком  

 
10 

 

 
778,00 

2. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,,  
30do+50C ком 20 

778,00 

3. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални 
термометар, сонда 200mm, , 0-400 C ком 5 

778,00 

4. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 
testo 925,  -50 do 1000C ком 2 

778,00 

5. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 905 
T2, 50 DO +350 C ком 3 

778,00 

Укупна цена без ПДВ-а 31.120,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 37.344,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године Према захтеву 

Место извршења (адреса извршиоца) Лабораторија 
Енерголаб 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 У складу са SRPS 
ISO/IEC 17025:2006 

Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца Према захтеву 
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Подаци из понуде понуђача „ Lotrič metrologija” ДОО, Крагујевац 
Понуђач је доставио понуде за партије: 6,7,11,18,19,23,24 
 
ПАРТИЈА 6: Пипета, комада 6, са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 6 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Пипета мерна за течност једноканална, 
Socorex, Acura 826x, 100-1000 µl, ∆Vrez = 1µ푙 

 
ком  

 

3 
 

 
3.436,50 

2. 

Пипета мерна за течност, једноканална 20-
200 µl  Пипета мерна за течност, 
једноканална, 20-200 µl, LLG, Labware, 
∆Vrez = 1µ푙 

 

ком 3 

 
 
3.436,50 

Укупна цена без ПДВ-а 20.619,00  динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 24.742,80  динара 
Рок верификације најкасније до 23.7.2019. године До 23.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 23.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 23.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 7:Дигитална берета, комада 5 са називом и карактеристикама датим у наставку 
:За партију 7 врши се услуга еталонирања. 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

1) Бирета мерна за течност, ISO LAB, 
Germany 0,01-50 µl -3 комада 

2) Дигитална бирета Vitlab-Germany , ,01-
50 µl -2 комада 

 

ком  

 

5 
 

 
 
 
3.199,50 

Укупна цена без ПДВ-а 15.997,00  динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 19.197,00  динара 
Рок верификације најкасније до 20.7.2019. године До 20.7.2019. године 
Место извршења (Адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 20.7.2019.  године на адреси 
извршиоца До 20.7.2019. године 
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ПАРТИЈА 11: Уређај за испитивање тврдоће у материјалу, 1 комад са називом и 
карактеристика датим у наставку: 

За партију 11 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

Уређај за мерење тврдоће по Бринелу 
2.5/187.5, Викерсу HV 30 и Роквелу HRC  
OTTO WOLPERT 
DIA TESTOR  2RC 

ком  

 

1 
 

 
21.804,00 

Укупна цена без ПДВ-а 21.804,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 26.164,80 динара 
Рок верификације најкасније до 15.6.2019. године До 15.6.2019. године 
Место извршења (просторије ТРЗК) Просторије ТРЗК 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.6.2019.  године на адреси 
ТРЗК До 15.6.2019. године 

 
ПАРТИЈА 18: Термометар, комада 40 са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 18 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, , 
нерастворљиви контактни,, 96-103C  ком  

 

10 
 

 
1.422,00 

2. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,,  
30do+50C ком 20 

1.422,00 

3. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални 
термометар, сонда 200mm, , 0-400 C ком 5 

1.422,00 

4. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 
testo 925,  -50 do 1000C ком 2 

1.422,00 

5. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 905 
T2, 50 DO +350 C ком 3 

1.422,00 

Укупна цена без ПДВ-а 56.880,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 68.256,00 динара 
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Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  

 
ПАРТИЈА 19: Аналогни хигрометар, 30 комада са називом и карактеристикама датим 
у наставку. 
За партију 19 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. Аналогни термохигрометар ком  

 

30 
 

 
4.470,00 

Укупна цена без ПДВ-а 142.200,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 170.640,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  
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ПАРТИЈА 23: рН метар, 5 комада са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 23 врши се услуга еталонирања. Подаци из понуде: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. рН метар ком  
 

5 

 

 
2.488,50 

Укупна цена без ПДВ-а 12.442,50 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 14.931,00 динара 
Рок верификације најкасније до 21.5.2019. године До 21.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

 
Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 

 
30 дана од дана 

достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 21.5.2019.  године на адреси 
извршиоца До 21.5.2019. године 

ПАРТИЈА 24: Етилометар-алкохолиметар, 1 комад са називом и карактеристикама 
датим у наставку: 
За партију 24 врши се услуга оверавања: 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 

рН метар Произвођач: DRÄGER, SAFETY ; 
LÜBECK GERMANY ALCOTEST   7410 plus 
Тип:8313630, ARXM 0196 
Мерни опсег: 0-3‰ Највећа дозвољена 
грешка: 0,05‰ (у опсегу од 0 до 1‰)  
Службена ознака:GM-1-4 

ком  
 

1 

 

 
 
9.598,50 

Укупна цена без ПДВ-а 9.598,50 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 11.518,20 динара 
Рок верификације најкасније до 21.5.2019. године До 21.5.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 

Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 60 дана од дана 
отварања понуда 

 
Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. 

Обавезно 

Оверавање у складу са законском метрологијом РС Обавезно 
Крајњи рок за оверавање је 21.5.2019.  године на адреси 
извршиоца До 21.5.2019. године 
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Подаци из понуде понуђача „ Мернокор“ ДОО Београд 
Понуђач је доставио понуде за партије: 16 и 18 
 
ПАРТИЈА 16: Манометар, 65 комада са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 16 врши се услуга метролошког потврђивања: Подаци из понуде: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол Напомена Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
Манометар мембрански од 0-40 бара, 
са еластичним мерним елементом 
уље 

ком  
 

6 

 

 
К.л 2.5 

 
1.100,00 

2. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-25 бара ком 2 

К.л 2.5 1.100,00 

3. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-40 бара ком 2 

К.л 2.0 1.100,00 

4. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-6 бара ком 1 

К.л 1.6 1.100,00 

5. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-1 бара ком 5 

К.л 1.6 1.100,00 

6. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом уље, 0-6 бара ком 5 

К.л 1.0 1.100,00 

7. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-6 бара ком 12 

К.л 2.0 1.100,00 

8.  
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-16 бара ком 5 

К.л 2.5 1.100,00 

9. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-40 бара ком 5 

К.л 1.6 1.100,00 

10. 
Манометар са еластичним мерним 
елементом ваздух, 0-250 бара ком 5 

К.л 1.0 1.100,00 

11. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-2,5 бара ком 2 

К.л 1.6  
1.100,00 

12. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-40 бара ком 5 

К.л. 1.6 1.100,00 
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13. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, до 15  бара ком 5 

К.л 1.6 1.100,00 

14. 
Манометар на боцама са агресивним 
гасовима, 0-315 бара ком 5 

К.л 1.6 1.100,00 

Укупна цена без ПДВ-а 71.500,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 85.800,00 динара 
Рок верификације најкасније до 1.7.2019. године До 1.7.2019. године 
Место извршења (адреса извршиоца) ЕХW Ваљево 
Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања 
фактуре) 

30 дана од дана достављања 
фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана отварања понуда 
Гаранција квалитета се обезбеђује овереним 
картоном мерног средства и залепљеном 
верификационом ознаком. 

Обавезно 

Метролошко потврђивање у метролошкој 
лабораторији система одбране Обавезно 

Крајњи рок за метролошко потврђивање је 1.7.2019.  
године на адреси извршиоца До 1.7.2019. године 

 
ПАРТИЈА 18: Термометар, комада 40 са називима и карактеристикама датим у наставку: 
За партију 18 врши се услуга еталонирања: 
 

р.бр. Назив/карактеристика Ј.М. Кол. Јед.цена без 
ПДВ-а 

1. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, , 
нерастворљиви контактни,, 96-103C  ком  

 
10 

 

 
1.100,00 

2. 
ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање,,  
30do+50C ком 20 

1.100,00 

3. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални 
термометар, сонда 200mm, , 0-400 C ком 5 

1.100,00 

4. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 
testo 925,  -50 do 1000C ком 2 

1.100,00 

5. 
ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални 905 
T2, 50 DO +350 C ком 3 

1.100,00 

Укупна цена без ПДВ-а 44.000,00 динара 
Укупна цена са ПДВ-ом (20%) 52.800,00 динара 
Рок верификације најкасније до 15.4.2019. године  
Место извршења (адреса извршиоца) Адреса извршиоца 
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Рок плаћања (најмање 30 дана од дана достављања фактуре) 30 дана од дана 
достављања фактуре 

Опција понуде (минимум 60 дана) 90 дана од дана 
отварања понуда 

Гаранција квалитета се обезбеђује овереним картоном мерног 
средства и залепљеном верификационом ознаком. Обавезно 

Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025/2017 Обавезно 
Крајњи рок за еталонирање је 15.4.2019.  године на адреси 
извршиоца  

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Наручилац ТРЗ Крагујевац одбио је као неприхватљиве понуде следећих понуђача: 
 

1. „Superlab“ ДОО  Београд, понуда је одбијена за партију 19. 
2. „Instrumenti MB“ ДОО Београд понуда је одбијена за партије 12 и 22 и партију 23 за 

коју је понуђач доставио заједничку понуду са  Универзитетом у Београду, 
Физичким факултетом. 

3. „Lotrič metrologija“ ДОО Крагујевац, понуда је одбијена за партије 6,7,18,19. 
4. „Mernokor“ ДОО Београд, понуда је одбијена за партију 16. 

Понуде су одбијене из разлога јер је понуђена цена понуда за партије које су одбијене 
била виша у односу на процењену вредност наведених партија.  
 
Како је као критеријум за вредновање понуда одређена најнижа понуђена цена, на основу 
извештаја о стручној оцени понуда број 1160- 20 од 6.5.2019. године и сопствене процене, 
донета је одлука као у диспозитиву. 
 
Наручилац је одлучио да прихвати понуду понуђача „Instrumenti MB“ ДОО Београд за 
партију 4 и понуђача „Lotrič Metrologija“ ДОО Крагујевац за Партију 11, иако је понуђена 
цена виша у односу на процењену вредност наведених партија, из разлога јер није било 
других понуда за наведене партије, понуђена цена није већа у односу на упоредиве 
тржишне цене и понуђене цене крећу се у оквиру планираних средстава за наведене 
услуге. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач односно заинтересовано лице може поднети Захтев за заштиту 
права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се 
подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
                        
   ДМ                                               
                                                                                      ДИРЕКТОР 
                                                                                      потпуковник   
                                                                           сц Расим Цириковић , дипл.инж. 
                                                                                                      
Објавити на : 

- Порталу јавних набавки 
- Интернет страници МО 
- Интернет страници наручиоца 
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