
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ 
690 
05.03.2018.год. 
 На основу чл.108 Закона о јавним  набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15)и Извештаја о стручној оцени понуда бр.689 од 
05.03.2018., в.д.директор-а Завода за јавно здравље Пирот доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

 Уговор о јавној набавци,  ЈНМВ бр.1/18, додељује се следећим понуђачима:  Викор Београд за прву партију и Кефо Београд за другу 
и трећу партију. 
 

Образложење 
 

 Наручилац је дана 07.02.2018.покренуо поступак јавне набавке мале вредности лаб.опреме одлуком бр.439 од 07.02.2018.год.Позив за 
подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 У Извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће: 
1.Предмет јавне набавке:добра-лаб.опрема 
2.Подаци из плана набавке:средства за набавку су предвиђена у плану наручиоца на позицији 512000. 
3.Процењена вредност јавне набавке: 918.319,00дин.без ПДВ-а  
4.Одступања од плана набавке са образложењем: / 
5.Основни подаци о понуђачима: 
-MSGlobalmedic Beograd, ul.Ladno brdo 11V, email:office@globalmedic.rs 
-Novolab Beograd, ul.Primorska 22, email:bojan@novolab.com 
-Proanalytica Beograd, ul.Bulevar umetnosti 27, email:marketing@proanalytica.com 
-Vicor Beograd,ul.Bulevar maršala Tolbuhina 42, email:office@vicor.rs 
-Elta 90MS Beograd, ul.Svetog Klimenta 26, email:office@elta90ms.com 
-Kefo Beograd,ul.Bačka 1/U Zemun, email: info@kefo.rs 
-Superlab Beograd,ul.Milutina Milankovića 25 , email: superlab@super-lab.com 
6.Понуде које су одбијене,разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
За партију 1 -одбијене понуде следећих понуђача: 
-Elta 90MS Beograd, ul.Svetog Klimenta 26, email:office@elta90ms.com. Понуђена цена: 103.862,00 без ПДВ-а.  
За партију 2 -одбијене понуде следећих понуђача: 
-Superlab Beograd,ul.Milutina Milankovića 25, email: superlab@super-lab.com.Понуђена цена: 325.832,00 без ПДВ-а.  
Понуде су одбијене као неприхватљиве, јер прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 



 
За партију 1 -одбијене понуде следећих понуђача: 
-Novolab Beograd, ul.Primorska 22, email:bojan@novolab.com. 
Понуђени гарантни рок у трајању од 12 месеца од дана испоруке, а захтевани гарантни рок у конкурсној документацији је 24 месеци од дана 
испоруке. 
 
За партију 1 -одбијене понуде следећих понуђача: 
-Kefo Beograd,ul.Bačka 1/U Zemun, email: info@kefo.rs 
Понуђена аутоматска пипета не задовољава тражене карактеристике: 
*Потребна запремина 10-100 µl, подела 0,1 µl 
*Нетачност на средњој запремини мање од ± 1,2% 
*Непрецизност на средњој запремини мање од 0,6% 
*Са подесивим врхом 
*K омпатибилна са жутим типом наставака 200 µl 
*Ово је неопходно због компатибилности и поређења са другим пипетама у лабораторији. 
Претрагом на интернету понуђене пипете каталошког броја LLG 9.280 003 дошли смо до следећих података: 
Понуђена пипета има поделу 1 µl. Није нађено која је нетачност и непрецизност на средњој запремини.Наведено је само на максималнoj 
запремини нетачност мање од ± 2,8% и непрецизност мање од ± 0,8%.  
 
7.Ако је поднета само једна понуда,мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које 
треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конуренција у поступку:/ 
8.Ако су све поднете понуде неодговарајуће или неприхватљиве, мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење 
таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: / 
9.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење-начин на који је утврђена та цена: / 
10.Критеријум  за доделу уговора: економски најповољнија понуда(за све партије) 
Партија 1- 
цена: 80 пондера 
рок плаћања: 20 пондера 
Укупан број поднетих понуда: 6 
Укупан број одбијених понуда: 3 

рбр понуђач Понуђена  цена без ПДВ-а Број 
пондера 

Рок 
испоруке у 
данима 

Број пондера Укупно 

1 MSGlobalmedic Beograd 89.280,00 72,7 30 0,8 73,5 



2 Vicor Beograd 85.600,00 75,8 10 6,8 82,6 

3 Superlab Beograd 81.124,00 80 30 0,8 80,8 

Партија 2- 
цена: 80 пондера 
рок плаћања: 20 пондера 
Укупан број поднетих понуда: 3 
Укупан број одбијених понуда: 1 

рбр понуђач Понуђена  цена без ПДВ-а Број 
пондера 

Рок 
испоруке у 
данима 

Број пондера Укупно 

1 Elta 90MS Beograd 170.606,00 80 30 0,8 80,8 

2 Kefo Beograd 196.400,00 69,5 1 20 89,5 
Партија 3- 
цена: 80 пондера 
рок плаћања: 20 пондера 
Укупан број поднетих понуда: 5 
Укупан број одбијених понуда: 0 

рбр понуђач Понуђена  цена без ПДВ-а Број 
пондера 

Рок 
испоруке у 
данима 

Број пондера Укупно 

1 MSGlobalmedic Beograd 390.600,00 56 30 0,8 56,8 

2 Proanalytica Beograd 273.400,00 80 30 0,8 80,8 

3 Elta 90MS Beograd 372.870,00 58,7 30 0,8 59,5 

4 Kefo Beograd 279.050,00 78,4 1 20 98,4 

5 Superlab Beograd 373.895,00 58,5 30 0,8 59,3 

11.Назив понуђача коме се додељује уговор,а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: 
Понуда понуђача: Vicor Beograd  за прву партију и Kefo Beograd  за другу и трећу партију.Изабрани понуђачи набавку извршавају 
самостално. 
 



В.д.директор-а Завода за јавно здравље Пирот је прихватио предлог Комисије за јавне набавке дат у Извештају о стручној оцени понуда 
бр.689 од 05.03.2018.год.и донео Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 

                        В.Д.ДИРЕКТОР-а 

            ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  

                 ПИРОТ 

                   др Елизабета Алексић 


