
 

 
 

НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9 

БРОЈ АКТА 90/18-6/7 

ДАТУМ 08.06.2018.ГОД. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, 
бр.124/12,14/15,68/15), директор Дома здравља Брус доноси следећу 

 

О Д Л У К У  

     У поступку јавне набавке мале вредности број 6/18, чији је предмет набавка 
лабораторијског  материјала   за потребе Дома здравља Брус, за период од 12 
месеци, 

одбија се као неприхватљивa,  

за партију 4- урин тест и FOB тест, понуда понуђача PROMEDIA DOO 

      уговор о јавној набавци додељује се следећим понуђачима: 

- за партију 1- реагенси и остали потрошни материјал за апарат ABX MICROS 60- 
PROMEDIA DOO KIKINDA 

- за партију 2- реагенси и потрошни материјал за апарат  MINDARY BC-30s - 
PROMEDIA DOO KIKINDA, 

- za partiju 3- хемикалије и потрошни материјал SUPERLAB DOO BEOGRAD 

-за партију 4- урин траке и FOB тест - BIOTECH LOGISTIC DOO NIŠ, 

-за партију 5- остали потрошни материјал – YUNYCOM DOO BEOGRAD, 



- за партију 6- раствори за биохемијски апарат А15- BIOTECH LOGISTIC DOO 
NIŠ, 

-за партију 8- лабораторијска потошна пластика- PROMEDIA DOO KIKINDA, 

- за партију 9- потрошни материјал за A15- PROMEDIA DOO KIKINDA, 

- за партију 10- реагенси и потропни материјал за оптички коагулометар COAG- 
4D, DIAGON- PROMEDIA DOO KIKINDA 

O б р а з л о ж е њ е 

У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
број 90/18-6/6 од 08.06.2018.године комисија је константовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке је набавка лабораторијског  материјала за потребе Дома 
здравља Брус, за период од 12 месеци 
ОРН: 33696500- лабораторијски реагенси 
         33696100- реагенси за тестирање крви 
         33696300- хемијски реагенси 
         3314000- медицински потрошни материјал 
 

2) Подаци из плана набаки који се односе на предметну јавну набавку 
 
Предмет јавне набавке је предвиђен у плану набаки под ред.бр.1.1.6, а предвиђен је 
и покренут из разлога потребе за обављањем основне делатности установе. 
 

3) Процењена вредност јавне набавке 
 
Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу фактура добављача у 
предходном периоду, усклађена са потребама наручиоца и то: 
 
Процењена вредност предметне јавне набавке је укупно 1.631.000,00 динара, по 
партијама: 

Партија 1- реагенси и остали потрошни материја  за апарат ABX MICROS 60.... 45.000,00 
Партија 2- реагенси и потрошни материјал за апарат MINDARY BC-30s 
......230.000,00 
Партија 3- хемикалије и потрошни материјал................................ 15.000,00 
Партија 4- урин траке и FOB тест....................................................  40.000,00  
Партија 5- остали потрошни материјал ..........................................  570.000,00 
Партија 6-  раствори за биохемијски апарат А15 BioSystem.........  600.000,00 
Партија 7-  потрошни материјал за биохемијски апарат  CHERMAY 240 ... 
39.000,00 



Партија 8-  лабораторијска потрошна пластика .............................. 20.000,00 
Партија 9- потрошни материјал за А15............................................. 11.000,00 
Партија 10- реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар   
COAG-4D, DIAGON ........................................................................... 61.000,00 

 
4) Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале 

вредности 
 
Предмет јавне набавке је спроведен као јавна набавка мале вредности из разлога 
што је процењена вредност јавне набавке нижа од вредности утврђене Законом, 
односно 5.000.000,00 динара. 
 

5) Основни подаци о понуђачима 
 
До одређеног дана и сата за достављање понуда, односно до 05.06.2018.године до 
12:00 сати , понуде су доставила 6 понуђача, по следећем редоследу: 
 
Ред.бр. Назив понуђача                     Седиште понуђача 

1. SCOR DOO НИШ 
2. LAYON БЕОГРАД 
3. SUPERLAB БЕОГРАД 
4. PROMEDIA КИКИНДА 
5. BIOTECH LOGISTIC НИШ 
6. YUNYCOM БЕОГРАД 

Комисија за  предметну јавну набавку је прегледа достављене понуде и утврдила 
следеће: 
 
За партију 1- реагенси и остали потрошни материја  за апарат ABX MICROS 
60,пристигла је понуда једног понуђача PROMEDIA DOO, која је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца. 
 
За партију 2 - реагенси и потрошни материјал за апарат MINDARY BC-30s, 
пристигла је понуда једног понуђача PROMEDIA DOO, која је благовремена, 
одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца. 
 
За партију 3- хемикалије и потрошни материјал, пристигла је понуда једног 
понуђача SUPERLAB, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са 
становишта Наручиоца. 
 

За партију 4- урин траке и FOB тест, пристигле су понуде два понуђача 
PROMEDIA  и BIOTECH LOGISTIC при чему је понуда понуђача PROMEDIA, 
благовремена, прихватљива, али неодговарајућа јер у складу са конкурсном 



документацијом било Потребно је доставити по један комад узорака за обе ставке  
понуђена добра,  за ставку 2- тест на окултно крварење, FOB тест тражена 
сензитивност теста је 30ng/ml и обавезно доставити упутство теста на српском језику у 

конкурсној документацији, а понуђач PROMEDIA није доставио узорк, а из 
приложеног се може утврдити да је сензитивност за FOB тест 10 ng/ml. 

 Комисија предлаже одговорном лицу да понуду понуђача PROMEDIA , одбије  као 
неодговарајућу сходно члану 106.став1.тачка 2) ЗЈН, а уговор о јавној набавци за 
ову партију доделити понуђачу BIOTECH LOGISTIC. 
 
За партију 5- остали потрошни материјал, пристигле су понуда два понуђача 
LAYON и YUNYCOM , која су благовремене, одговарајуће и прихватљиве са 
становишта Наручиоца. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да 
применом критеријума за избор најповољније понуде уговор о јавној набавци за 
ову партију додели понуђачу YUNYCOM. 
 
За партију 6- раствори за биoхемијски апарат А15 BioSystem, пристигла је понуда 
једног понуђача- BIOTECH LOGISTIC  , која је благовремена, одговарајућа и 
прихватљив. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да уговор о јавној 
набавци за ову партију додели понуђачу BIOTECH LOGISTIC, 
 
 За партију 7-  потрошни материјал за биохемијски апарат CHERMAY 240, 
пристигла је понуда једног понуђача – SCOR, која је благовремена, одговарајућа, 
прихватљивa. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да уговор о јавној 
набавци за ову партију додели понуђачу SCOR. 
 
За партију 8- лабораторијска потрошна пластика,  пристигле су понуде два 
понуђача SUPERLAB и PROMEDIA . Понудe оба понуђача су благовремене, 
одговарајуће и прихватљиве. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да 
применом критеријума за избор најповољније понуде уговор о јавној набавци за 
ову партију додели понуђачу PROMEDIA. 
 
За партију 9- потрошни материја за А15- пристигла је понуда једног понуђача – 
PROMEDIA, која је благовремена, одговарајућа, прихватљивa. Комисија предлаже 
одговорном лицу наручиоца да уговор о јавној набавци за ову партију додели 
понуђачу PROMEDIA. 
 
За партију 10 – реагенси и  потрошни материја за оптички коагулометар COAG-4D, 
DIAGON - пристигла је понуда једног понуђача – PROMEDIA, која је 
благовремена, одговарајућа, прихватљивa. Комисија предлаже одговорном лицу 
наручиоца да уговор о јавној набавци за ову партију додели понуђачу PROMEDIA. 



 
6) Критеријум за доделу уговора 

  Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је “најнижа 
понуђена цена” и иста је за све партије. 

 
1) Евиденција- ранг листа  понуђача по основу примене критеријума, образложење, 
предлог за доделу уговорa 

Понуде које су прихватљиве комисија је узела у разматрање, а рангирање понуђача 
применом критеријума за избор најповољније понуде је приказано у напред 
наведеним табелама. 

  Партија 1- реагенси и остали потрошни материја  за апарат ABX MICROS 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

PROMEDIA DOO KIKINDA 42.580,00 

Партија 2- реагенси и потрошни материјал за апарат MINDARY BC-30s 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

PROMEDIA DOO KIKINDA 227.400,00 

Партија 3- хемикалије и потрошни материјал 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

SUPERLAB DOO BEOGRAD 8.080,00 

Партија 4- урин траке и FOB тест 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

BIOTECH LOGISTIC DOO 
NIŠ 

39.000,00 

Партија 5- остали потрошни материјал 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

YUNYCOM  545.812,00 

LAYON DOO BEOGRAD 564.669,00 

 



 

Партија 6-  раствори за биoхемијски апарат А15 BioSystem 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

BIOTECH LOGISTIC 591.420,00 

Партија 7-  потрошни материјал за биохемијски апарат CHERMAY 240 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

BIOTECH LOGISTIC 591.420,00 

 

Партија 8-  лабораторијска потрошна пластика 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

PROMEDIA DOO KIKINDA 16.890,00 

SUPERLAB DOO BEOGRAD 18.700,00 

 

  Партија 9- потрошни материја за А15 

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

PROMEDIA DOO KIKINDA 10.500,00 

Партија 10-  реагенси и  потрошни материја за оптички коагулометар COAG-4D, 
DIAGON  

Назив понуђача Укупна цена ( без ПДВ-а) 

PROMEDIA DOO KIKINDA 59.020,00 

 Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, утврдила 
да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за партију 1- 
реагенси и остали потрошни материја  за апарат ABX MICROS 60, применом 
критеријума „ најнижа понуђена цена“, најповољнија понуда понуђача PROMEDIA 
DOO  и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 1- реагенси и остали 
потрошни материја  за апарат ABX MICROS 60, додели овом понуђачу, 

      Комисија за предметну јавну набавку је у поступку стручне оцене понуда за 
набавку лабораторијског матријала- партија 2- реагенси и потрошни материјал за 
апарат MINDARY BC- 30s , применом критеријума најнижа понуђена цена, 



најповољнија понуда понуђача PROMEDIA DOO и предлаже да се уговор о јавној 
набавци за партију 2 – реагенси и потрошни материјал за апарат MINDARY BC- 
30s   додели овом понуђачу, 

    Комисија за предметну јавну набавку је у поступку стручне оцене понуда за 
набавку лабораторијског матријала- партија 3- хемикалије и потрошни материјал , 
применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача 
SUPERLAB DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију партија 3- 
хемикалије и потрошни материјал, додели овом понуђачу, 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партију 4- урин траке и FOB тест,  понуду понуђача PROMEDIA DOO одбаци као 
неодговарајућу, а применом критеријума најнижа понуђена цена константује да је 
најповољнија понуда понуђача PROMEDIA DOO и предлаже да се уговор о јавној 
набавци за партију 4- урин траке и FOB тест, додели понуђачу BIOTECH 
LOGISTIC DOO. 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партију 5- остали потрошни материјал, применом критеријума најнижа понуђена 
цена, најповољнија понуда понуђача YUNIYCOM DOO и предлаже да се уговор о 
јавној набавци за партију 5- општи потрошни материјал, додели понуђачу 
YUNYCOM DOO. 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партију 6- раствори за биохемијски апарат А15, најповољнија понуда понуђача 
BIOTECHNIK LOGISTIC. 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партијu 7- потрошни материјал за биохемијски апарат CHERMAY 240 , применом 
критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача SCOR DOO  и 
предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 7- потрошни материјал за 
биохемијски апарат CHERMAY 240 додели понуђачу SCOR DOO. 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партију 8- лабораторијsка потрошна пластика, најповољнија понуда понуђача 
PROMEDIA  DOO,  предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 8- 
лабораторијsка потрошна пластика , додели овом понуђачу, 

                      Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене 
понуда, утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског 
материјала  за партију 9- потрошни материјал за А15, најповољнија понуда 



понуђача PROMEDIA  DOO,  предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 9- 
потрошни материјал за А15 , додели овом понуђачу, 

           Комисија за предметну јавну набaвку је, на основу стручне оцене понуда, 
утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала  за 
партију 10 - реагенси и  потрошни материја за оптички коагулометар COAG-4D, 
DIAGON , најповољнија понуда понуђача PROMEDIA  DOO,  предлаже да се 
уговор о јавној набавци за партију 10 - реагенси и  потрошни материја за оптички 
коагулометар COAG-4D, DIAGON, додели овом понуђачу.  

7)Због свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу 
јавних набавки. 

 

 

 

                                                                                    ДИРЕКТОР 
                                                                                    Др Миломир Петровић 

                                                                                   

                                                                                                     

 

 

 


