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Посл.бр.10-25/18/5 
Дана 14.01.2019.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 Хранљиве подлоге 
 
,,PROMEDIA'' – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 178.747,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 214.496,40 динара. 
 
 
Партија бр.2 Дефибринисана крв овна 
 
,,BIOGNOST S’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 294.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 352.800,00 динара. 
 
 
Партија бр.3 Антибиограм дискови 
 
,,PROMEDIA'' – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 153.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 183.600,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 Потрошни материјал 
 
,,PROMEDIA'' –  Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 246.891,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 296.269,20 динара. 
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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-
25/18/1 од 24.12.20187. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
10.01.2019.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
материјала за микробиологију. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.131.000,00 динара 
  

Партија 
бр. 

Назив апарата 
Процењена 
вредност 

1 2 3 

1. Хранљиве подлоге 195.000,00 

2. Дефибринисана крв овна 295.000,00 

3. Антибиограм дискови 165.000,00 

4. Потрошни материјал 265.000,00 

5. Лабораторијско посуђе 26.000,00 

6. Петријева посуда и комплети за брис 185.000,00 

 
 
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’’ – Североисточна радна зона бб, 
блок 11, Инђија 

10-25/18/2-1 31.12.2019. 11:50 

2. ,,BIOGNOST S’’ – Благоја Паровића 17/1, Београд 10-25/18/2-2 09.01.2019. 08:40 

3. 
,,VICOR’’ – Булевар Маршала Толбухина 42, Н. 

Београд 
10-25/18/2-3 09.01.2019. 08:40 

4. ,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда 10-25/18/2-4 09.01.2019. 11:20 

 
Неблаговремених понуда нема. 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
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Комисија за јавне набавке је дана 14.01.2019. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда:  
 
 - Понуђачу ,,VICOR’’ – Булевар Маршала Толбухина 42, Н. Београд, одбија се понуда за 
партију број 3 - Антибиограм дискови јер  цена коју је понуђач понудио премашује процењену 
вредност наручиоца. 
 
Партија бр.3 Антибиограм дискови 
 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

,,VICOR’’ 360.000,00 432.000,00 90 дана 3 дана 

 
  
- Понуђачу ,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда, одбија се понуда за партију број 6 - 
Петријеве посуде и комплети за брис. 
Понуђач ,,PROMEDIA'' – Краља Петра I 114, Кикинда је сходно захтеву из конкурсне 
документације доставио узораке за партију број 6 , те је Комисија за јавне набавке констатовала 
следеће: 

- Петријеве посуде су неодговарајуће из разлога што је материјал од ког су израђене 
лошијег квалитета, те постоји могућност сушења подлога и теже је манипулисати јер су благо 
савитљиве. 

- Комлети за брис су неодговарајући из разлога што су штапићи дужи и савитљивији и 
самим тим теже је усмерити на право место при узимању бриса. Мањи је и број намотаја вате, 
самим тим и узорак који се узима је количински неадекватан. 

 
 
Партија бр.6 Петријеве посуде и комплети за брис 

 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок испоруке 
Достављени 

узорци 

,,PROMEDIA'' 123.550,00 148.260,00 90 дана 1 дан ДА 

 
 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр.1 Хранљиве подлоге 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,PROMEDIA'' 178.747,00 214.496,40 90 дана 1 дан 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoженo је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA'' – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 178.747,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 214.496,40 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. ,,BIOGNOST S’’ 294.000,00 352.800,00 60 дана 1 дан 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,BIOGNOST S’’– Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 294.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 352.800,00 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'' 153.000,00 183.600,00 90 дана 1 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA'' – 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'' 246.891,00 296.269,20 90 дана 1 дан 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,PROMEDIA'' – Кикинда 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 246.891,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 296.269,20 динара. 
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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 90 дана 1 дан 

 
 
- Понуђач ,,DUNAVPLAST'' – Инђија је сходно захтевима из конкурсне документације доставио 
уз  понуду за партију бр. 6 и узорке. Комисија за јавне набавке је утврдила сходно добијеним 
узорцима следеће: 

-  Петријеве посуде су одговарајуће 
-  Комплети за брис су одговарајући. 
 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено 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. 
 
 
- За партију број 5 - Лабораторијско посуђе, није стигла ниједна понуда. 
 
 
 
 
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 

                                                
                             ___________________ 

          др Снежана Табаковић  


