
1 
 

 
Наручилац Дом здравља «Земун» 
 
Адреса Рада Кончара бр.46 
 
Место Земун 
 
Број извештаја 03/2058-3 
 
Датум 27.06.2016.године 
 
     На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси:  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

                     За јавну набавку - отворени поступак бр. 12-3/2016 
                   „Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама 
                   Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану и   
                   плану јн  наручиоца за 2016. годину на конту: 4267111. 
                   Процењена вредност јн без ПДВ-а: 25.000.000,00  динара 
                   ОРН: 33140000 

            Врста предмета јавне набавке: добра 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача:  
1) за Партију 1  бр. 03/2051 од дана: 24.06.2016.године-  „MAKLER“ D.O.O. 
2) за Партију 2  бр. 03/2055 од дана: 24.06.2016.године-  „INTERLAB EXIM“ D.O.O. 
3) за Партију 3  бр. 03/2053 од дана: 24.06.2016.године-  „REMED“ D.O.O. 
4) за Партију 4  бр. 03/2035 од дана: 23.06.2016.године-  „VICOR“ D.O.O. 
5) за Партију 5  бр. 03/2012 од дана: 21.06.2016.године-  „YUNYCOM“ D.O.O. 
6) за Партију 6  бр. 03/2052 од дана: 24.06.2016.године-  „SUPERLAB“ D.O.O. 
7) за Партију 7  бр. 03/2050 од дана: 24.06.2016.године-  „LABTEH“ D.O.O. 
8) за Партију 8  бр. 03/2050 од дана: 24.06.2016.године-  „LABTEH“ D.O.O. 
9) за Партију 9  бр. 03/2044 од дана: 23.06.2016.године-  „LAYON“ D.O.O. 
10) за Партију 10 бр.03/2036 од дана: 23.06.2016.године-  „NEOMEDICA“ D.O.O. 
11) за Партију 11 бр. 03/2052 од дана: 24.06.2016.године-  „SUPERLAB“ D.O.O. 
12) за Партију 12 бр. 03/2052 од дана: 24.06.2016.године-  „SUPERLAB“ D.O.O. 
13) за Партију 13 бр. 03/2052 од дана: 24.06.2016.године-  „SUPERLAB“ D.O.O. 
14) за Партију 14 бр. 03/2050 од дана: 24.06.2016.године-  „LABTEH“ D.O.O. 
15) за Партију 15 бр. 03/2012 од дана: 21.06.2016.године-  „YUNYCOM“ D.O.O. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 16.05.2016. године дел.бр. 03/1461 донео Одлуку о покретању 
јавне набaвке добара, у отвореном поступку бр. 12-3/2016– „Лабораторијски 
потрошни материјал“. 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  12 понудa. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда. 
У извештају о стручно ј о цени понуда бр . 0 3 /2058-2 од  27.06.2016. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 



2 
 

 
ПАРТИЈА 1. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал  
Партија 1- Реагенси и средства потребна за 
рад на биох.анализатору AU 680  
 - Реагенси за хематолошки анализатор HmX 
- Реагенси за хематолошки анализатор ACT 
DIFF са потрошним материјалом  (3апарата)          

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)   10.050.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 10.048.066,53 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  12.057.679,84 динара 

 
1. Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

1.  “MAKLER“ D.O.O. ул. Београдска бр. 39, 11000-Београд    / 
 
          2. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: 
Број под којим је 
понуда заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

/ / / 
 
   3. Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 “MAKLER“ D.O.O.,  Београд 10.048.066,53 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

“MAKLER“ D.O.O.,  Београд, ул. Београдска  бр. 39 , 11000-Београд 10.048.066,53  динара 
 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 
                Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
 
Да                                                        Не  x 
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ПАРТИЈА 2 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 2- Реагенси за апарат Behring 
fibrintimer II    

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.455.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.446.345,36 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  1.735.614,43 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

1.„INTERLAB EXIM“ D.O.O.  ул. Бирчанинова 19, 11000-Београд  / 
 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 
 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „INTERLAB EXIM“doo-Beograd 1.446.345,36  динара 

 
4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„INTERLAB EXIM“ doo ул. Бирчанинова 19, 11000-Београд 1.446.345,36 динара 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 
Да                                                        Не 

 
 x 
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ПАРТИЈА 3. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 3- Реагенси и потрошни материјал 
за апарат STA COMPACT    

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.310,000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.302.286,50 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  1.562.743,80 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

1.   „REMED“ d.o.o.  ул.Узун Миркова бр.3а,11000-Београд  / 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

 
3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 „REMED“ d.o.o.  ул.Узун Миркова бр.3а,11000-
Београд                  1.302.286,50 динара 

 
4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„REMED“ d.o.o.  ул.Узун Миркова бр.3а,11000-Београд 1.302.286,50 динара 
 
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов   
 избор. 
                  Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не  x 



5 
 

  ПАРТИЈА 4. 
Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 4- Траке за урине 

 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 500.000,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 498.670,00 динара 

 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  598.404,00 динара 

 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   2 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

 „VICOR“ d.o.o. – ул.Гоце Делчева бр.42, 11070-Нови Београд  / 
„SUPERLAB“ d.o.o. ул. Милутина Миланковића бр.7б,11070-Нови 
Београд         / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
03/2052 „SUPERLAB“ d.o.o. Понуда је неприхватљива. 

Понуђач је понудио већу цену од процењене. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 1.319.900,00 РСД 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 „VICOR“ d.o.o. – ул.Гоце Делчева бр.42, 11070-
Нови Београд 

498.670,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

                 „VICOR“ d.o.o. – ул.Гоце Делчева бр.42, 11070-Нови Београд 498.670,00 динара 
  
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.                     

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                        Не 

 
 x 
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ПАРТИЈА 5. 
Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 5- Реагенси за хематолошки 
анализатор CELLY 70 (2 aparata)   

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 450.000,00 динара  
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 420.734,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  504.880,80 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:  1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„YUNYCOM“ d.o.o.- ул. Ресавска бр.78б, 11000-Београд    / 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

 „YUNYCOM“ d.o.o. 420.734,00 динара 
4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„YUNYCOM“ d.o.o.- ул. Ресавска бр.78б, 11000-Београд   
420.734,00 динара 

  
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 
                     Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
 
Да                                                        Не 

 
 x 
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ПАРТИЈА 6. 
Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 6- FOB-cassete   

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а)   150.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)   120.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)    144.000,00 динара 

1.Укупан број поднетих понуда:   4 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„BEOCOMPASS“ d.o.o.  / 
„NEOMEDICA“ d.o.o. / 
„ProMedia“ d.o.o. / 
„SUPERLAB“ d.o.o. / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
03/2034 „BEOCOMPASS“ d.o.o. Понуђач је понудио већу цену од најповољније. 

Понуђена цена без ПДВ-а је: 137.500,00 РСД 
03/2036 „NEOMEDICA“ d.o.o. Понуда је неприхватљива. 

Понуђач је понудио већу цену од процењене. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 169.000,00 РСД 

03/2049 „ProMedia“ d.o.o. Понуђач је понудио већу цену од најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 144.000,00 РСД 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 

 „SUPERLAB“ d.o.o.  ул. Милутина 
Миланковића бр.7б,11070-Нови Београд 120.000,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

„SUPERLAB“ d.o.o.   
ул. Милутина Миланковића бр.7б,11070-Нови Београд 120.000,00 динара 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу његов 
избор. 
     Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је 
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
Да                                                     Не   

 x 
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ПАРТИЈА 7. 
Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 7- Реагенси за за хематолошки 
анализатор Micros CRP 200 (3 апарата)   

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.525.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.495.850,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  1.795.020,00 динара 

1.Укупан број поднетих понуда:   1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

 „LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови Београд   / 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 
 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „LABTEH“ d.o.o.              1.495.850,00 динара 
 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 
 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови Београд 1.495.850,00 динара 
 
 одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу његов 
избор. 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не   

 
 x 
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ПАРТИЈА 8. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 8- Реагенси за хематолошки 
анализатор ABX Micros ES 60   

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 345.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 337.650,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  405.180,00 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

 „LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови Београд   / 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 
 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „LABTEH“ d.o.o.                    337.650,00 динара 
 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б,  
                               11070-Нови Београд 337.650,00 динара 
 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 9. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 9- Вакутајнер систем за 
узимање узорака   

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 4.225,000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 4.224.305,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  4.995.132,20 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„LAYON“ d.o.o.- ул.Браће Југовића бр.7,11000-Београд  / 
 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „LAYON“ d.o.o. 4.224.305,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„LAYON“ d.o.o.- ул.Браће Југовића бр.7,11000-Београд 
4.224.305,00 динара 

  
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 10. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија 10- Реагенси и средства 
потребна за рад на биох. анализатору 
ERBA XL-600    

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 535.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 531.243,50 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  637.492,20 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„NEOMEDICA“ d.o.o. ул.Бул.Св. Цара Константина бр.82-86, 
18000-Ниш         / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

 „NEOMEDICA“ d.o.o. 531.243,50 динара 
4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„NEOMEDICA“ d.o.o. ул.Бул.Св. Цара Константина бр.82-86, 
18000-Ниш   531.243,50 динара 

 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.                       
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 11. 
Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија11- Пластика за потребе 
лабораторије 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 110.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 94.990,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  113.988,00 динара 

1.Укупан број поднетих понуда:   2 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„AlfaTrade Enterprise“d.o.o.- ул. Рачкога бр. 1а,11108-Београд    / 
“SUPERLAB“ D.O.O.,  ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови 
Београд,        / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
03/2033 „AlfaTrade Enterprise“d.o.o. Понуда је неприхватљива. 

Понуђач је понудио већу цену од процењене. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 114.650,00 РСД 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „SUPERLAB“ D.O.O.,  94.990,00  динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

“SUPERLAB“ D.O.O.   
ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови Београд, 94.990,00  динара 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.                       
 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је 
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 12. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија12- Хемикалије за потребе 
лабораторије 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 230.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 149.922,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  179.906,40 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

“SUPERLAB“ D.O.O.   
ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови Београд,  / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „SUPERLAB“ D.O.O. 149.922,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

“SUPERLAB“ D.O.O.   
ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови Београд, 149.922,00 динара 
 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор. 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 13. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија13- Стакло и остало за потребе 
лабораторије 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 95.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 89.990,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  107.988,00 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

“SUPERLAB“ D.O.O.   
ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови Београд,  / 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
/ / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

Назив/име понуђача 

најнижа понуђена 
цена: 

Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „SUPERLAB“ D.O.O. 89.990,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

“SUPERLAB“ D.O.O.   
ул. Милутина Миланковића 25, 11070-Нови Београд, 89.990,00 динара 
 да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.                     
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 14. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија14- Реагенси и средства 
потребна за рад на анализатору BS 400 
(2 aparata) 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 

 
2.800.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 2.486.720,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  2.984.064,00 динара 

 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови Београд  / 
 

2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
 / / / 

3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 
 

најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „LABTEH“ d.o.o. 2.486.720,00 динара 

4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
        Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  
понуђача: 

Назив/име понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

„LABTEH“ d.o.o., ул. Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови 
Београд 2.486.720,00 динара 
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.   
         Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 
Да                                                     Не    x 
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ПАРТИЈА 15. 
 

Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Лабораторијски потрошни материјал 
Партија15- Реагенси и потрошни 
материјал за биохемијски анализатор 
BT 3500 произвођача Biotehnika 
Istruments S.p.A. 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 1.220.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 1.206.190,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  1.447.428,00 динара 

 
 
1.Укупан број поднетих понуда:   1 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

„YUNYCOM“ d.o.o.- ул. Ресавска бр.78б, 11000-Београд    / 
 
2.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 
 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

 
 
 

Разлози за одбијање понуде 
 / / / 

 
 
3.Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 
 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 

 

најнижа понуђена 
цена: 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „YUNYCOM“ d.о.о. 1.206.190,00 динара 
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