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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), в.д. директорa Дома здравља ,,Нови Београд“ улица Булевар маршала Толбухина бр.30, 

Нови Београд, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за јавну набавку мале вредности „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног 

инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 

37/2019 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 02.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у мале 

вредности, заводни број Одлуке 1157/1 - „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног 

инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број 37/2019.  

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда и конкурсну 

документацију дана 02.12.2019. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је осам понуда. 

          Поступак отварања спроведен је 10.12.2019.године. 

          Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 1157/9 од 20.12.2019. 

године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра 

2) Врста наручиоца: здравство 

3) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке 

„Куповина медицинског и стоматолошког алата 

и ситног инвентара и резервних делова за 

стоматолошку опрему и насадне инструменте“, - 

Куповина медицинског алата и ситног инвентара 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
I -17, 37/2019 

Назив и ознака из општег речника набавке 

33190000 - Разни медицински уређаји и 

производи; 33131000 - Зубарски ручни 

инструменти 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану наручиоца на позицији Б VI 

15.3.1 конто 42691300, Б VI 15.2.2 конто 4269121 

Б
р
о
ј 

  
  

 

п
ар

ти
је

 

Назив партије 
Назив изабраног 

понуђача 

Процењена 

вредност 

јавне набавке 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној 

набавци 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној 

набавци 

(са ПДВ-ом) 

у динарима 

1. Шестар за ортодонцију 
„Medipro 

international“d.o.o. 
33.000,00 28.460,00 34.152,00 

2. 
Стоматолошки 

инструменти 
„Tehnodent“ d.o.о. 360.000,00 231.710,00 278.052,00 

3. Протетика „Tehnodent“ d.o.о. 150.000,00 37.500,00 45.000,00 

4. Зубна техника „Vetmetal“d.o.o. 120.000,00 39.270,00 47.124,00 

5. Торба MIT- d.o.o. 100.000,00 79.400,00 95.280,00 

6. Маказе за сечење газе „PTP Inel“ d.o.o. 15.000,00 10.496,00 12.595,20 

7. Маказе за сечење конца „Superlab“ d.o.o 15.000,00 2.760,00 3.312,00 

8. Хирушке маказе „Superlab“ d.o.o 3.000,00 680,00 816,00 

10. 
Janet шприц за 

испирање уха 
PTP „Inel“ d.o.o. 100.000,00 97.632,00 117.158,40 
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13. Еза за церумен PTP „Inel“ d.o.o 65.000,00 59.400,00 71.280,00 

14. Канила аспирациона PTP „Inel“ d.o.o. 60.000,00 29.730,00 35.676,00 

15. Ларингеална огледала „Superlab“ d.o.o. 42.000,00 13.500,00 16.200,00 

17. Посуда чисто-нечисто „Superlab“ d.o.o. 55.000,00 33.800,00 40.560,00 

18. Бубрежњак 250mm „Superlab“ d.o.o. 20.000,00 9.800,00 11.760,00 

20. Топломер „Engel“d.o.o. 8.000,00 5.380,00 6.456,00 

21. Термометар „Superlab“ d.o.o. 18.000,00 13.930,00 16.716,00 

22. Добоши (ø160x150mm) „Superlab“ d.o.o. 35.000,00 19.440,00 23.328,00 

24. Пулсни оксиметар 1 „Engel“d.o.o. 60.000,00 41.600,00 49.920,00 

25. Пулсни оксиметар 2 
„Medipro MPM“ 

d.o.o. 
300.000,00 222.000,00 266.400,00 

26. Пулсни оксиметар 3 
„Medipro MPM“ 

d.o.o. 
90.000,00 76.000,00 91.200,00 

27. Вакум удлаге „Superlab“ d.o.o. 45.000,00 47.496,00 56.995,20 

28. Инвентар за кинези салу 
„Electronic Design 

Medical“ d.o.o. 
40.000,00 37.000,00 44.400,00 

29 
Терапијски јастуци за 

кинези салу 

„Electronic Design 

Medical“ d.o.o. 
95.000,00 83.640,00 100.368,00 

Укупно:  2.086.000,00 1.220.624,00 1.464.748,80 

4) Критеријум за оцењивање понудa, за све партије, је најнижа понуђена цена 

5) Неблаговремених понуда није билo 

       6)  Укупан број поднетих понуда: осам 

 

Партија 1 – ШЕСТАР ЗА ОРТОДОНЦИЈУ 

Укупан број понуда за партију број 1. – једна                         

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 1):   

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Medipro international“d.o.o. 28.460,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 1, додељује 

понуђачу   „Medipro international“d.o.o. Незнаног јунака 37, Београд, мат.бр. 07728212,  број понуде 

3/322 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је понуда 

заведена и 

датум пријема понуда 

   1. 
„Prizma Kragujevac“ d.o.o.  Крагујевац, Кумановска бр.8, 

мат.бр. 07377754 
3/119 од 17.04.2018 

2. „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657 3/120 од 18.04.2018 

3. „Medicoline“ d.o.o. Ниш, Рајићева бр.3, мат.бр. 17442139 3/121 од 18.04.2018 

4. „Grosis“ d.o.o. , Пантелејска бр.77, Ниш, мат.бр.06233759 3/122 од 18.04.2018 

5. 
„Delta Naissa“ d.o.o. Девете бригаде бр.39А, Ниш, мат.бр. 
17364570 

3/123 од 18.04.2018 

6. 
PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 

08308721  
3/124 од 18.04.2018 

7. 
„Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, 

мат.бр. 17051717 
3/125 од 19.04.2018 

8. 
„Medipro MPM“ d.o.o. Снежане Хрепевник 32, Београд 

мат.бр.20556757 
3/126 од 19.04.2018 
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Партија 2- СТОМАТОЛОШКИ ИНСТРУМЕНТИ  

Укупан број понуда за партију број 2. – четири                        

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 1):   
Комисија је установила да понуђач „Neodent“ doo, број понуде 3/310 од 09.12.2019.године није 

доставио Решење – Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и 

медицинска средства за ставке под редним бројем 9. Решење АЛИМС-а је захтевано конкурсном 

документацијом. 

На основу наведеног понуда понуђача „Neodent“ doo се одбија као неприхватљива за партију бр.2  

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1.  „Neodent“ doo 194.260,00 233.112,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Tehnodent“ d.o.о. 231.710,00 

2.  „Medipro international“d.o.o. 283.725,00 

3.  „Vetmetal“d.o.o. 351.738,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 2, додељује 

понуђачу   „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438,  број понуде 

3/326 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3- ПРОТЕТИКА 

Укупан број понуда за партију број 3. – две         

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 3): / 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.   „Tehnodent“ d.o.о. 37.500,00 

2.  „Vetmetal“d.o.o. 140.800,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 3, додељује 

понуђачу   „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438,  број понуде 

3/326 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4- ЗУБНА ТЕХНИКА 

Укупан број понуда за партију број 4. – две                           

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 4):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1.  „Vetmetal“d.o.o. 39.270,00 

2. „Medipro international“d.o.o. 112.096,00 
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Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 4, додељује 

понуђачу   „Vetmetal“d.o.o. Савска 33/II, Београд, мат.бр. 07881657,  број понуде 3/321 од 10.12.2019. 

године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 5- ТОРБА 

Укупан број понуда за партију број 5. – три                         

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 5):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. MIT- d.o.o. 79.400,00 

2. „Superlab“ d.o.o. 79.400,00 

3. „PTP Inel“ d.o.o. 89.200,00 

 * У случају да два или више понуђача имају исти износ понуђене цене наручилац ће  применом 

критеријума – „краћи рок испоруке предмета јавне набавке“ 

Понуђач  MIT- d.o.o. рок испоруке 5 календарских дана од дана потписивања уговора 

Понуђач „Superlab“ d.o.o. рок испоруке 90 календарских дана од дана потписивања уговора 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 5, додељује 

понуђачу   MIT-"Medicinski Instrumenti i Tehnologija" d.o.o. Народног фронта бр.73, Нови Сад, мат.бр. 

08719683,  број понуде 3/311 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 6 – МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ГАЗЕ  

Укупан број понуда за партију број 6. –  једна                       

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 6):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

  Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „PTP Inel“ d.o.o. 10.496,00 

  Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 6, додељује 

понуђачу   „PTP Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 08308721,  број понуде 3/324 од 

10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 7- МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ КОНЦА 

Укупан број понуда за партију број 7. – пет                       

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 7):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 7, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Mercus medical instruments“д.о.о. 24.736,20 29.683,44 
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o 2.760,00 

2. PTP „Inel“ d.o.o. 3.150,00 

3. „Tehnodent“ d.o.о. 6.000,00 

4. „Medipro international“d.o.o. 10.698,00 

 

 Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 7, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 8- ХИРУРШКЕ МАКАЗЕ 

Укупан број понуда за партију број 8. –пет              

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 8):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 8, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

 

2. Комисија је код понуђача „Medipro international“d.o.o., број понуде 3/322 од 10.12.2019. 

године. На достављеном изводу из каталога утврдила да је понуђен модел који није у складу 

са захтеваним карактеристикама у конкурсној документацији, понуђено добро је од 130 мм, 

конкурсном документацијом захтевано је добро од 11цм или 11,5цм. 

На основу наведеног понуда понуђача „Medipro international“d.o.o. се одбија као 

неодговарајућа. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Mercus medical instruments“д.о.о. 5.505,20 6.606,24 

2. „Medipro international“d.o.o. 2.034,00 2.440,80 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o 680,00 

2. PTP „Inel“ d.o.o. 1.288,00 

3. „Tehnodent“ d.o.о. 2.000,00 

 Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 8, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

   

Партија 10- JANET ШПРИЦ ЗА ИСПИРАЊЕ УХА 

Укупан број понуда за партију број 10. – две                      

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 10):  
1. Понуђач „Superlab“d.o.o., број понуде 3/308 од 09.12.2019. године није доставио Решење – Дозволу 

за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и медицинска средства за 

понуђени производ у партији 9 за ставке под редним бројевима 1 и 2. Решење АЛИМС-а је захтевано 

конкурсном документацијом. 

На основу наведеног понуда понуђача „Superlab“d.o.o. се одбија као неприхватљива. 
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Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Superlab“d.o.o. 68.190,00 81.828,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. PTP „Inel“ d.o.o. 97.632,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 10, додељује 

понуђачу  PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 08308721, број понуде 3/324 од 

10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 
Партија 13 – ЕЗА ЗА ЦЕРУМЕН 

Укупан број понуда за партију број 13. –три             

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 13):  
1. Комисија је установила да понуда понуђача „Mercus medical instruments“д.о.о.  број понуде 

3/309 од 09.12.2019. године прелази износ процењене вредности за партију 13, па се на основу 

наведеног одбија као неприхватљива за предметну партију. 

2. Понуђач „Superlab“ d.o.o., број понуде 3/308 од 09.12.2019. године није доставио Решење – 

Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и медицинска 

средства за понуђени производ у партији 13. Решење АЛИМС-а је захтевано конкурсном 

документацијом. 

         На основу наведеног понуда понуђача „Superlab“ d.o.o. се одбија као неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

1. „Mercus medical instruments“д.о.о.   120.480,00 144.576,00 

2. „Superlab“ d.o.o. 18.400,00 22.080,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. PTP „Inel“ d.o.o 59.400,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 13, додељује 

понуђачу  PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 08308721, број понуде 3/324 од 

10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 14 – КАНИЛА АСПИРАЦИОНА 

Укупан број понуда за партију број 14. –  две            

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 14):  

1. Комисија је код понуђача „Medipro international“d.o.o., број понуде 3/322 од 10.12.2019. године. 

на достављеном изводу из каталога утврдила да понуђени модели нису у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. 

На основу наведеног понуда понуђача „Medipro international“d.o.o., се одбија као 

неодговарајућа. 
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Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

1. „Medipro international“d.o.o. 43.584,00 52.300,80 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. PTP „Inel“ d.o.o. 29.730,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 14, додељује 

понуђачу  PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг бр. 4 , Нови Сад, мат.бр. 08308721, број понуде 3/324 од 

10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 15 – ЛАРИНГЕАЛНА ОГЛЕДАЛА 

Укупан број понуда за партију број 15. –  три            

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 15): нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 13.500,00 

2. „Mercus medical instruments“д.о.о.   17.895,00 

3. PTP „Inel“ d.o.o. 39.600,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 15, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 17 - ПОСУДА ЧИСТО-НЕЧИСТО 

 Укупан број понуда за партију број 17. –  две                        

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 17):  

1. Понуђач PTP „Inel“ d.o.o, број понуде 3/324 од 10.12.2019. године није доставио Решење – 

Дозволу за стављање у промет понуђеног добра издату од Агенције за лекове и медицинска 

средства за понуђени производ у партији 17.  Решење АЛИМС-а је захтевано конкурсном 

документацијом. 

         На основу наведеног понуда понуђача „PTP Inel“ d.o.o се одбија као неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. PTP „Inel“ d.o.o 48.400,00 58.080,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 33.800,00 
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Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 17, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 18 - БУБРЕЖЊАК 250mm 

 Укупан број понуда за партију број 18. –четири       

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 18):  

1. Комисија је код понуђача „Medipro international“d.o.o., број понуде 3/322 од 10.12.2019. године. 

На достављеном изводу из каталога утврдила да понуђено добро није у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. 

На основу наведеног понуда понуђача „Medipro international“d.o.o., се одбија као 

неодговарајућа. 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

1. „Medipro international“d.o.o. 18.150,00 21.780,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 9.800,00 

2. „Mercus medical instruments“д.о.о. 14.476,00 

3. PTP „Inel“ d.o.o. 18.150,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 18, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717,  број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 20 – ТОПЛОМЕР 

 Укупан број понуда за партију број 20. -два      

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 20):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Engel“d.o.o. 5.380,00 

2. „Superlab“ d.o.o. 5.600,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 20, додељује 

понуђачу  „Engel“d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, пиб 103086237, мат.бр. 08797846,  број 

понуде 3/327 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 21 – ТЕРМОМЕТАР 

 Укупан број понуда за партију број 21. -једна    

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 21):  
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 13.930,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 21, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 22 – ДОБОШИ (Ø160X150MM) 
 Укупан број понуда за партију број 22. -три 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 22):  

Комисија је код понуђача „Medipro international“d.o.o., број понуде 3/322 од 10.12.2019. 

године.На достављеном изводу из каталога утврдила да понуђено добро није у складу са 

захтевани карактеристикама у конкурсној документацији. 

На основу наведеног понуда понуђача „Medipro international“d.o.o., се одбија као 

неодговарајућа. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Medipro international“d.o.o. 24.990,00 29.988,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 19.440,00 

2. PTP „Inel“ d.o.o. 32.670,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 22, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 24 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР 1 
 Укупан број понуда за партију број 24. - пет   

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 24): 

1.  Комисија је установила да понуђач „Prizma Kragujevac“ d.o.o.   није доставио сертификат ISO 9001 

захтевани конкурсном документацијом. Такође понуђено је добро које није у складу са захтеваним 

карактеристикама у конкурсној документацији. Понуђена вредност: 8 сати непрекидне употребе, 

захтевано конкурсном документацијом -минимум 24 сата непрекидног рада батерије. 

На основу наведеног понуда се одбија као неприхватљива и као неодговарајућа 

 

2. Комисија је установила да понуђач PTP „Inel“d.o.o. није доставио сертификат ISO 9001 и ISO 13485 

захтевани конкурсном документацијом. 

На основу наведеног понуда се одбија као неприхватљива. 
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Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Prizma Kragujevac“ d.o.o.   50.000,00 60.000,00 

2. PTP „Inel“d.o.o. 48.000,00 57.600,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Engel“d.o.o. 41.600,00 

2. „Medipro MPM“ d.o.o. 55.000,00 

2. „Superlab“ d.o.o. 57.400,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 24, додељује 

понуђачу  „Engel“d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, пиб 103086237, мат.бр. 08797846,  број 

понуде 3/327 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 25 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР 2 
 Укупан број понуда за партију број 25. - две 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 25): 

1. Комисија је установила да понуђач PTP „Inel“d.o.o. није доставио сертификат ISO 9001 и ISO 13485 

захтевани конкурсном документацијом. 

Такође, у достављеним документима за понуђено добро утврђено је да није понуђена литијум јонска 

батерија, као и да није понуђен производ са гуменом заштитном маском. 

На основу наведеног понуда се одбија као неприхватљива и неодговарајућа. 

 

Понуђена вредност одбијене понуде 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. PTP „Inel“d.o.o. 285.600,00 342.720,00 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Medipro MPM“ d.o.o. 222.000,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 25, додељује 

понуђачу  „Medipro MPM“ d.o.o. Снежане Хрепевник 32, Београд мат.бр.20556757,  број понуде 3/323 

од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 26 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР 3 
 Укупан број понуда за партију број 26. - две 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 26):  

1. Комисија је установила да понуђач PTP „Inel“d.o.o. није доставио сертификат ISO 9001 и ISO 13485 

захтевани конкурсном документацијом. 

Такође, у достављеним документима за понуђено добро утврђено је да није понуђена литијум јонска 

батерија, није понуђен производ са базном станицом, није понуђен производ са гуменом заштитном 

маском. 

На основу наведеног понуда се одбија као неприхватљива и неодговарајућа. 
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Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. PTP „Inel“d.o.o 72.800,00 87.360,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Medipro MPM“ d.o.o. 76.000,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 26, додељује 

понуђачу  „Medipro MPM“ d.o.o. Снежане Хрепевник 32, Београд мат.бр.20556757,  број понуде 3/323 

од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 27 – ВАКУМ УДЛАГЕ 
 Укупан број понуда за партију број 27. - једна 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 27):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Superlab“ d.o.o. 47.496,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 27, додељује 

понуђачу  „Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717, број 

понуде 3/308 од 09.12.2019. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 28 – ИНВЕНТАР ЗА КИНЕЗИ САЛУ 
 Укупан број понуда за партију број 28. - једна 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 28):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 37.000,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 28, додељује 

понуђачу   „Electronic Design Medical“ d.o.o. Карађорђев трг 9/61, Земун мат.бр. 20762438,  број 

понуде 3/328 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

Партија 29 – ТЕРАПИЈСКИ ЈАСТУЦИ ЗА КИНЕЗИ САЛУ 
 Укупан број понуда за партију број 29. - једна 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 29):  
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 83.640,00 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 29, додељује 

понуђачу   „Electronic Design Medical“ d.o.o. Карађорђев трг 9/61, Земун мат.бр. 20762438,  број 

понуде 3/328 од 10.12.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

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

од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Уколико је поднешена 

једна понуда уговор се може закључити и пре истека рока, а у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

     В.Д. ДИРЕКТОРА 

                др Божица Новаковић 


