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Посл.бр. 10-4/19/5 
Дана 14.02.2019.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 добра -  лабораторијска центрифуга,  додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 

Лабораторијска центрифуга 
 
,,SUPERLAB’’ – Милутина Миланковић 25, Нови Београд 
 
Укупна збирна цена (без ПДВ-а) 235.105,00 динара. 
 
Укупна збирна цена (са ПДВ-ом) 282.126,00 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. 10-4/19/1 од 30.01.2019. године, спроведен је поступак јавне 
набавке мале вредности, те је дана 13.02.2019.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра- лабораторијска 
центрифуга. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 240.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Благовремено, тј. до дана 13.02.2018. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:  
 

Ред бр. Назив понуђача 
Број под којим је 
понуда заведен 

Датум пријема Сат 

1. 
,, SUPERLAB’’ – Милутина 

Миланковић 25, Нови Београд 
10-4/19/2-1 12.02.2019. 08:20 

2. 
,,ENGEL'' – Новака Радоњића 

59, Нови Сад 
10-4/19/2-2 12.02.2019. 08:25 

Неблаговремених понуда нема. 
 

На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењује се критеријум – економски најповољнија понуда, који се 
заснива на следећим критеријумима: 

 
1. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ – по формули .............. до 60 пондера 

 
           Најнижа понуђена цена  

Број пондера се одређује по формули = --------------------------------------- x 60 пондера 
                          Понуђена цена 

 
2. ГАРАНТНИ ПЕРИОД – по формули ............................................... до 20 пондера 

 
            Понуђени гарантни рок 

Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 20 пондера 
                Најдужи понуђени гарантни рок 

 
 

3. РОК ИСПОРУКЕ – по формули ....................................................... до 20 пондера 
 

              Најкраћи понуђени рок испоруке 
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------- x 20 пондера 
                      Понуђени рок испоруке 
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Комисија за јавне набавке је дана 14.02.2019. сачинила Извештај о стручној оцени: 
 
 Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 
 
 - Понуђачу ,,ENGEL'' – Новака Радоњића 59, Нови Сад одбија се понуда за набавку лабораторијске центрифуге из разлога што понуђач није 

одговорио захтеву из техничке спецификације која се тиче минимума за број радних места за епрувете. Наручилац је у табеларном делу у којој је 
техничка спецификација захтевао да понуђач са речју ,,ДА''  или ,,НЕ'' одговори да ли понуђено добро испуњава захтевану техничку 
карактеристику. Понуђач ,,ENGEL'' – Новака Радоњића 59, Нови Сад,  је са речју ,,ДА''  одговрио да испуњава захтевану техничку карактеристику тј. 
да понуђено добро има минимум 32 радна места за епрувете, међутим у каталогу који је понуђач доставио види се да понуђено добро не одговара 
траженом захтеву, односно има 30 радних места за епрувете, уместо тражених 32 радна места. 
Такође и понуђена цена коју је понудио понуђач ,,ENGEL'' – Новака Радоњића 59, Нови Сад, прелази процењену вредност набавке. 
 

Лабораторијска центрифуга 
 

Понуђач 
Укупна збирна 
цена без ПДВ-а 

Укупна збирна 
цена са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок важења понуде Рок испоруке Гарантни рок 

,,ENGEL'' 244.800,00 293.760,00 60 дана 30 дана 1 дан 30 месеци 

 
 
 
 
Прихватљиве понуде: 
 
Лабораторијска центрифуга 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна збирна 
цена без ПДВ-а 

Укупна збирна 
цена са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок важења понуде Рок испоруке Гарантни рок 

1. ,,SUPERLAB’’ 235.105,00 282.126,00 60 дана 30 дана 
1 дан од 

потписивања 
уговора 

12 месеци 

 
БОДОВАЊЕ 

 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна збирна 
цена без ПДВ-а 

Гарантни период Рок испоруке Укупно бодова 

1. ,,SUPERLAB’’ 60 20 20 100 
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С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
 
,,SUPERLAB’’ – Милутина Миланковић 25, Нови Београд 
 
Укупна збирна цена (без ПДВ-а) 235.105,00 динара. 
 
Укупна збирна цена (са ПДВ-ом) 282.126,00 динара. 
 

 
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 Снежана Табаковић 
 
                                                                                       ___________________________ 


