
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01– 213/15-2016
Дана: 29.05.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
бр.124/12,14/2012 i 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01 – 213/13-2016 од 27.05.2016.
године, директор Дома здравља из Житишта

доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Додељују се уговори о јавној набавци мале вредности - добара бр. 4/2015 – Лабораторијски
материјал, следећим понуђачима:

1. Понуђачу “Медилабор“ д.о.о Нови Сад:
за партију 1,7,9,10

2. Понуђачу „Викор“ д.о.о. Нови Београд:
за партије 12 и 13

3. Понуђачу „Суперлаб“ д.о.о Београд:
за партије 2 и 3

4. Понуђачу „ПроМедиа“ д.о.о.Кикинда:
за партије 4,5,6,8 и 11

Образложење:

Наручилац је дана 12.05.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара број 4/2016 – Лабораторијски материјал.
Наручилац је дана 13.05.2016. године објавио Позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, а измену позива и конкурсне
документације 20.05.2016..
У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:

1. «Беокомпас» д.о.о. Београд, која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/7-2016 од
20.05.2016. год. у 9 часова, за партију 3

2. «Медилабор» Нови Сад која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/8-2016 од 20.05.2016.
год. у 9 часова, за партију 1,3,7,8,9,10,11

3. «Викор д.о.о» Нови Београд која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/9-2016 од
20.05.2016. год. у 9 часова, за партију 12,13

4. «Водич» д.о.о. Нови Београд, која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/10-2016 од
23.05.2016. год у 07:14 часова за партију 8

5. «Суперлаб» д.о.о. Београд, која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/11-2016 од
25.05.2016. год у 09:10 часова, за партије 2,3, 11



6. «ПроМедиа» д.о.о. Кикинда, која је код наручиоца заведена под бројем 01-213/12-2016 од
26.05.2016. год. У 10 часова за партије број 3,4,5,6,7,8,11;

Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну набавку дана
26.05.2016. године.
Комисија за јавну набавку је дана .27.05.2016. године саставила Извештај о стручној оцени понуда, у
коме је констатовала следеће:

1.) Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Лабораторијски материјал по партијама
Назив и ознака из општег речника набавки су: 3369650 лаб. реагенси

2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи
1.515.207,50 динара динара без пдв-а.

3.) Основни подаци о понуђачима:
1. «Беокомпас» д.о.о. 11000 Београд Вишеградска 3/12;
2. «Медилабор» 21000 Нови Сад, Мичуринова 52
3. «Викор доо» 11070 Нови Београд, Гоце Делчева 42
4. «Водич» доо Д.Вукасовића 29, 11077 Београд;
5. «Суперлаб» д.о.о.Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд;
6. «ПроМедиа» Краља Петра I 114, 23300 Кикинда.

4.) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ (односи се на сваку партију).

5.) Стручна оцена пристиглих понуда:
Све понуде су достављене благовремено и поднете су самостално.

6.) Ранг листа понуђача - по партијама након примене критеријума за доделу уговора:

Partije Beocompass Madilabor Vicor Vodič Superlab ProMedia

Antikoagulansi 435,00 MEDILABOR

Reagensi za aparat za elektrolite Easylyte plus Na/K/Ca 76.425,00 SUPERLAB
Test za okultno krvarenje 25.200,00 31.600,00 20.800,00 22.960,00 SUPERLAB
Reagensi za biohemijski aparat Mindray BS 200 ili ekvivalent 810.797,00 PROMEDIA
Reagensi za hematološki brojač Dcell ili ekvivalent 151.980,00 PROMEDIA
Regensi za koagulometar Diagon B4 ili ekvivalent 61.836,00 PROMEDIA
Potrošni materijal za mikroskopiranje 9.396,00 20.700,00 MEDILABOR
Plastični potrošni materijal 27.380,00 30.450,00 17.730,00 PROMEDIA
Reagensi za analizu urina 5.150,00 MEDILABOR
Reagensi za hematologiju i biohemiju 1.777,00 MEDILABOR
Trake  za urin 45.375,00 39.050,00 35.475,00 PROMEDIA
Vakuum epruvete 322.468,00 VICOR
Vakuum sistem za kapilarnu krv 17.808,00 VICOR
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8.) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,

констатовала је да су најповољније понуде за поједине партије понудили
следећи понуђачи:

1. Понуђач “Медилабор“ д.о.о Нови Сад: за партије 1,7,9,10

2. Понуђач „Викор“ д.о.о. Нови Београд: за партије 12 и 13

3. Понуђач „Суперлаб“ д.о.о Београд:за партије 2 и 3

4. Понуђач „ПроМедиа“ д.о.о.Кикинда:за партије 4,5,6,8 и 11

Комисија је предложила наручиоцу да се овим понуђачима доделе уговори за горе поменуте
партије. Понуђачи којима није додељен уговор за поједину партију одбијени су из разлога што су
понудили вишу цену у односу на цену из понуде изабраног понуђача.

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те
је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права, у року од 5 (пет) дана

од дана објављивања на Порталу јавних набавки наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.

Директор

Китареску др Дојнел


