
 

 

 

 

Наручилац: ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ, БЕОГРАД 

Адреса: Прешевска 35 
31.08.2016  

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 30.08.2016 , број 3936/1 

директор доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд, као наручилац, у поступку 

јавне набавке бр.8/16, Уговор о јавној набавци добара - реагенси за elisa тестове 

додељује: 

За партију бр. 1 - реагенси за elisa тестове (бактериолошка серологија) – понуђачу 

ProMedia“ d.o.o, Kraља Петра I 114, 23300 Кикинда. 

За партију бр. 2 - реагенси за elisa тестове (нутритивни и инхалаторни алергени) – 

понуђачу “Vicor” d.o.o., Гоце Делчева 42, 11070 Нови Београд 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 08.08.2016 године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

врдности бр. 8/16 за јавну набавку добра – реагенси за elisa тестове.  

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 17.08.2016 године, објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.                                                                             

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 2 понуде.. 

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 3963/1 од 30.08.2016 године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: добра – реагенси за elisa тестове                                                                                

Редни број јавне набавке у плану набавки:8/16.                                                                                                 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 1.416.667,00 динара без ПДВ-а                                           

Процењена вредност јавне набавке је укупно 1.416.667,00  динара без ПДВ-а.                                              



Процењена вредност по партијама:                                                                                                                 

партија бр. 1 - реагенси за elisa тестове (бактериолошка серологија) : 1.298.167,00 динара без 

ПДВ-а                                                                                                                                                                    
партија бр. 2 - реагенси за elisa тестове (нутритивни и инхалаторни алергени):   118.500,00 

динара без ПДВ-а 

 

                                                                    

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 
 

 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 
 „ProMedia“ d.o.o. 3862/1 26.08.2016   8h15min 

“Vicor” d.o.o. 3889/1 29.08.2016  8h25min 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
није било одбијених понуда. 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача:  

Партија бр. 1 - реагенси за elisa тестове (бактериолошка серологија): 

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

1. „ProMedia“ d.o.o. 1.287.692,00 
 

Као услов за куповину реагенаса наручилац је тражио апарат на коришћење у року од годину 
дана. Уз реагенсе понуђач је доставио понуду за апарат на коришћење  за одговарајуће реагенсе 

RT -3100 (уређај за аутоматско испирање микротитар плоча)  и  RT -6100 (elisa reader)  за сво 

време трајања уговора. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.287.692,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.545.230,40 

Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и 
донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

Партија бр. 2 - реагенси за elisa тестове (нутритивни и инхалаторни алергени)  

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

1.  “Vicor” d.o.o. 115.200,00 
 

Као услов за куповину реагенаса наручилац је тражио апарат на коришћење у року од годину 
дана. Уз реагенсе понуђач је доставио понуду за апарат на коришћење  за одговарајуће реагенсе 

(Imrovio C Analysing System) за сво време трајања уговора. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 115.200,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 138.240,00 



Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и 

донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.           

 

                                                      

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки                     

- за документацију 

 

Директор  

_______________________ 

 др Љиљана Тимотијевић 

 


