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Посл.бр. 10-2/17/5-1 
дана 01.02.2017. године 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
      ОДЛУКУ О  

         ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
       О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

           БРОЈ -10-2/17/5 
 
 
Мења се  Одлука о додели уговора о јавној набавци број 10-2/17/5 у следећем: 
 
„Партија бр.2   

 
,,BIOGNOST S’’ – Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 294.000,00 динара. 
 
вредност уговора (са ПДВ-ом) 352.800,00 динара.“ 
 
У осталим деловима Одлука о додели уговора о јавној набавци број 10-2/17-5, се не мења. 

 
 

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-
2/17 од 13.01.2017. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
26.01.2017. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
материјала за микробиологију. 
 
Комисија за јавне набавке извршила је стручну оцену понуда, на основу које је директор Дома 

здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова донео Одлуку  о додели уговора бр. 10-2/17/5 

од 27.01.2017. године, која је објављена на Порталу јавних набавки. 

 

Дана 01.02.2017. године је Комисија за јавне набавке на захтев понуђача ,,BIOGNOST S’’ – 
Београд извршила понован увид у документацију. 
Комисија је констатовала да понуђач ,,TORLAK’' –  Београд није доставио решење АЛИМС-а за 
партију бр.2 Дефибринисана крв овна. 
 
Сходно наведеном, дана 01.02.2017.године, сачињен је нови Извештај комисије за јавне 
набавке у коме је утврђено да се одбија  понуда понуђача Торлак број 10-2/17/2-2/1,  с обзиром 
да не испуњава додатни услов који је утврђен у Конкурсној докментацији. 
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Извршена је нова стручна оцена : 
 
Партија бр.2 Дефибринисана крв овна 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. ,,BIOGNOST S’’ 294.000,00 352.800,00 1 дан 60 дана 

 
,,BIOGNOST S’’– Благоја Перовића 17/1, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 294.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 352.800,00 динара. 
 

Из наведених разлога, предлажено је  директору да уговор у поступку јавне набавке мале  

вредности -  материјал за микробилогију, ЈН бр. 10-2/17, партија  број 2. Дефибринисана крв 

овна, закључи са понуђачем ,,BIOGNOST S’’ - Београд чија је понуда прихватљива:  

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 294.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 352.800,00 динара. 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана 
објављивања одлука на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Директор Дома здравља 
  
                                                                                 Спец. др мед. Александар Омеровић 
 
                                                                                 ___________________________ 


