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Посл.бр. 10-4/16/5 
дана 01.02.2016. године 
 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 За набавку средстава за микробиологију  додељује се уговор о јавној набавци 
следећим понуђачима: 

 
 

Партија бр.1 
 
,,PRO MEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 166.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 199.680,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 
 
,, TORLAK“ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 338.400,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 
 
,,PRO MEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 153.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 183.600,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 
 
,,PROMEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 236.928,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 284.313,60 динара. 
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Партија бр.5 
 
,,MEDI LABOR“ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 19.813,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 23.775,60 динара. 
 
 
Партија бр.6 
 
,,DUNAVPLAST'' –Инђија 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 170.370,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 204.444,00 динара. 

 
 
 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-
4/16 од 14.01.2016. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
28.01.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
средстава за микробиологију. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 динара 
  

Бр. 
партије 

Назив партије Процењена вредност 

1. Хранљиве подлоге 221.000,00 

2. Дефибринисана крв овна 320.000,00 

3. Антибиограм дискови 210.000,00 

4. Потрошни материјал 266.800,00 

5. Лабораторијско посуђе 20.200,00 

6. Петријева посуда и комплет за брис 162.000,00 

 
 
Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача  
 

Редни 
број 

Назив понуђача Број под којим је 
понуда заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,DUNAVPLAST’’ -  Аце Маровића бб, Инђија 10-4/16/6-2/1 26.01.2016. 10:20 

2. ,,TORLAK’' – Војводе Степе 458, Београд 
10-4/16/1-2/1 
10-4/16/2-2/1 

27.01.2016. 07:10 

3. ,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда 
10-4/16/1-2/2 
10-4/16/3-2/1 
10-4/16/4-2/1 

27.01.2016. 07:15 

4. ,,MEDI LABOR’’ – Мичуринова 52, Нови Сад 
10-4/16/5-2/1 
10-4/16/6-2/2 

27.01.2016. 11:25 

 
Неблаговремених понуда нема. 
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Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 
Комисија за јавне набавке је дана 29.01.2016. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
 
Констатовано је да су сви пониђачи доставили уредну документацију. 
 
 

Партија бр.1 Хранљиве подлоге 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. TORLAK 181.488,80 217.786,56 1 дан 60 дана 

2. PROMEDIA 166.400,00 199.680,00 1 дан 60 дана 

 
- Понуђач ,,Торлак'' – Београд, је доставио потврду Привредне коморе Србије да доставља 
добра домаћег порекла. 
 - Понуђач ,,PROMEDIA'' – Кикинда је дана 29.01.2016.године послао допис у коме наводи да  
добра која нуди нису домаћег порекла. 
 
Наручилац је оценио понуде сходно члану 86. став 4. Закона о јавним набавкама.  
Понуђена цена  понуђача ,,Торлак'' – Београд, који је понудио добра домаћег порекла је преко 
5% већа од понуђене цене понуђача ,,PROMEDIA'' – Кикинда који је понудио добра која нису 
домаћег порекла. 
  
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PRO MEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 166.400,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 199.680,00 динара. 
 
 
 
 
Партија бр.2 Дефибринисана крв овна 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. TORLAK 282.000,00 338.400,00 1 дан 60 дана 

 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,, TORLAK“ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 338.400,00 динара. 
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Партија бр.3 Антибиограм дискови 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. PROMEDIA 153.000,00 183.600,00 1 дан 60 дана 

 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PRO MEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 153.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 183.600,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.4 Потрошни материјал 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. PROMEDIA 236.928,00 284.313,60 1 дан 60 дана 

 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA“ – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 236.928,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 284.313,60 динара. 
 
 
 
Партија бр.5 Лабораторијско посуђе 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. MEDI LABOR 19.813,00 23.775,60 1 дан  60 дана 

 
Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MEDI LABOR“ – Нови Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 19.813,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 23.775,60 динара. 
 
 
 
Партија бр.6 Петријеве посуде и комплети за брис 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. DUNAVPLAST 170.370,00 204.444,00 1 дан 65 дана 

2. MEDI LABOR 141.870,00 170.244,00 1 дан 90 дана 
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Понуђачи који су доставили понуде за партију бр. 6 - Петријеве посуде и комплети за брис, су 
сходно захтевима из конкурсне документације, доставили и узорке за поменуту партију. 
Комисија за јавне набавке је утврдила сходно добијеним узорцима следеће: 
 
- Понуђач ,, DUNAVPLAST'' – узорци за Петријеве посуде и комплети за брис су одговарајуће 
- Понуђач ,, MEDI LABOR '' -  узорци за Петријеве посуде нису одговарајући јер су плитке 

плоче, док су комплети за брис одговарајући. 
 

Комисија за јавне набавке је утврдила сходно добијеним узорцима да је понуда понуђача 
,,DUNAVPLAST'' исправна и прихватљива и предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 

 
,,DUNAVPLAST'' –Инђија 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 170.370,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 204.444,00 динара. 
 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана пријема 
ове Одлуке, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Директор Дома здравља 
  
                                                                                        Др Александар Омеровић 
 
                                                                                 ___________________________ 


