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Посл.бр.10-2/17/5 
Дана 27.01.2017. 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 материјала за микробиологију  додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 

Партија бр.1 
 
,,TORLAK’' –  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 182.615,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 219.138,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 
 
,,TORLAK’' –  Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 258.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 309.600,00 динара. 
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Партија бр.3 
 
,,PROMEDIA'' –  Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 156.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 187.200,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 
 
,,PROMEDIA'' –  Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 269.247,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 323.096,40 динара. 
 
 
Партија бр.5 
 
,,MEDI LABOR’’ –  Н. Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.283,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 26.739,60 динара. 
 
 
Партија бр.6 
 
,,DUNAVPLAST'' –Инђија 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 170.370,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 204.444,00 динара. 
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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 25.10.2016.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке материјала за 
микробиологију. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.144.500,00 динара 
  

Партија 
бр. 

Назив апарата 
Процењена 
вредност 

1 2 3 

1. Хранљиве подлоге 195.500,00 

2. Дефибринисана крв овна 300.000,00 

3. Антибиограм дискови 170.000,00 

4. Потрошни материјал 270.000,00 

5. Лабораторијско посуђе 23.000,00 

6. Петријева посуда и комплети за брис 186.000,00 

 
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. 
 

,,TORLAK’' – Војводе Степе 458, Београд 
10-2/17/1-2/1 
10-2/17/2-2/1 

25.01.2017. 07:45 

2. ,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда 
10-2/17/3-2/1 
10-2/17/4-2/1 

25.01.2017. 07:45 

3. ,,MAKLER’’ – Београдска 39, Београд 10-2/17/3-2/2 25.01.2017. 07:50 



 4 

4. 
,,BIOGNOST S’’ – Благаоја Перовића 17/1, 

Београд 
10-2/17/2-2/2 25.01.2017. 08:00 

5. ,,DUNAVPLAST’’ -  Аце Маровића бб, Инђија 10-2/17/6-2/1 25.01.2016. 08:05 

6. ,,MEDI LABOR’’ – Мичуринова 52, Н. Сад 
10-2/17/5-2/2 
10-2/17/6-2/1 

26.01.2017. 07:20 

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

Нема понуђача чије су понуде одбијене. 

Комисија за јавне набавке је дана 27.01.2017. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр.1 Хранљиве подлоге 
 

Редни број Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. ,,TORLAK'' 182.615,00 219.138,00 1 дан 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,TORLAK’' – Војводе Степе 458, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 182.615,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 219.138,00 динара. 
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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'' 258.000,00 309.600,00 3 дана 60 дана 

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

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,TORLAK’' – Војводе Степе 458, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 258.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 309.600,00 динара. 
 
Партија бр.3 Антибиограм дискови 
 

Редни број Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. ,,PROMEDIA'' 156.000,00 187.200,00 3 дана 65 дана 

2. ,,MAKLER’’ 210.000,00 252.000,00 2 дана 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 156.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 187.200,00 динара. 
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Партија бр.4 Потрошни материјал 
 

Редни број Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок испоруке Рок плаћања 

1. ,,PROMEDIA'' 269.247,00 323.096,40 3 дана 65 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 269.247,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 323.096,40 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’’ 22.283,00 26.739,60 1 дан 60 дана 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,MEDI LABOR’’ – Мичуринова 52, Н. Сад 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.283,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 26.739,60 динара. 
 



 7 

 
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 
Достављени 

узорци 

1. ,,DUNAVPLAST'' 170.370,00 204.444,00 1 дан 60 дана да 

2. ,,MEDI LABOR’’ 156.150,00 187.380,00 1 дан 60 дана да 

 
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. 

 
С обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са 
следећим понуђачем: 
,,DUNAVPLAST’’ -  Аце Маровића бб, 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 oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                            Директор 

                   Дома здравља 
                                                

                                                                                    ___________________________ 
                 Спец. др мед. Александар Омеровић 
 


