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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 у отвореном поступку „Куповина санитетског и медицинског материјала“, 

редни број 13/2020  
 

О б р а з л о ж е њ е 
          Наручилац је дана 16.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у 
отвореном поступку, заводни број Одлуке 305/1 - „Куповина санитетског и медицинског материјала“, 
редни број 13/2020.  

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда и 
конкурсну документацију дана 16.03.2020. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. Позив је објављен и у Службеном гласнику Републике Србије. 
          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 17 (седамнаест) понуда. 
          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 305/20 од 05.05.2020. 
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 санитетског и медицинског 

материјала“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број јавне набавке I -3, 13/2020 

Назив и ознака из општег речника набавке 
33140000 - Медицински потрошни 
материјал 

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 1 
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Назив и број 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 
 Средство за дезинфекцију 
медицинских инструмената 

„Panstar“ d.o.o. 300.000,00 296.200,00 355.440,00 

2 
 Средство за дезинфекцију 
руку 

„Superab“ d.o.o. 310.000,00 305.100,00 366.120,00 

3 
 Средство за дезинфекцију 
површина 

„MS Globalmedic trade“ 
d.o.o. 

270.000,00 268.200,00 321.840,00 

4 
 Средство за дезинфекцију 
подова 

„Superab“ d.o.o. 25.000,00 19.800,00 23.760,00 

5  Алкохол „Flora komerc“ d.o.o. 209.000,00 178.000,00 213.600,00 
6  Хемикалије „Flora komerc“ d.o.o. 92.000,00 89.061,00 106.873,20 
7  Етар „MS Globalmedic trade“  40.000,00 30.660,00 36.792,00 
8  Хидроген 3% „Flora komerc“ d.o.o. 45.000,00 36.000,00 43.200,00 
9  Папир за CTG, ЕКГ, И УЗ „Metreco“ d.o.o. 360.000,00 354.950,00 425.840,00 
10  Четкице за ПА тест „Sinofarm“ d.o.o. 140.000,00 79.650,00 95.580,00 
11  Материјал за гинекологију „Flora komerc“ d.o.o. 85.500,00 84.480,00 101.376,00 
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12  Раствори за папа боје / 40.000,00 / / 

13 
 Цитолошки реагенс и уље за 
микроскопирање 

„Flora komerc“ d.o.o. 28.000,00 25.078,00 30.093,60 

14  Штапићи за брис „Sinofarm“ d.o.o. 200.000,00 170.280,00 204.336,00 
15  Предметна стакла „Flora komerc“ d.o.o. 80.000,00 4.500,00 5.400,00 
16  Покровна стакла „Flora komerc“ d.o.o. 55.000,00 48.320,00 57.984,00 
17  Једнократни спекулум „Sinofarm“ d.o.o. 4.000,00 3.500,00 4.200,00 
18 Навлака за ултразвучну сонду „Sinofarm“ d.o.o. 100.224,00 38.880,00 46.656,00 
19  Инјекционе игле и системи „Sinofarm“ d.o.o. 580.000,00 436.225,00 479.847,50 
20  Каниле „Farmalogist“ d.o.o. 24.000,00 23.530,00 28.266,00 
21  Инјекциони шприцеви „Sinofarm“ d.o.o. 390.000,00 319.750,00 351.725,00 
22  Материјал за оксигенацију „Engel“ d.o.o. 8.130,00 6.381,50 7.019,65 

23 
 Хемијски индикатори за 
контролу стерилизације 

„Engel“ d.o.o. 22.000,00 19.780,00 23.736,00 

24  Ножићи за скалпел / 9.000,00 / / 

25 
 Гел за ултразвучну 
дијагностику 

„Sinofarm“ d.o.o. 30.000,00 27.000,00 32.400,00 

26  Хируршке капе и мантили / 7.160,00 / / 
27  Хируршке каљаче / 13.200,00 / / 
28  Хируршке маске / 50.345,00 / / 
29  Фластери „Phoenix pharma” d.o.o. 417.000,00 413.000,00 495.600,00 
30  Шпатуле дрвене „Sinofarm“ d.o.o. 63.000,00 52.500,00 63.000,00 
31  Турбан завој „SN medic“ d.o.o. 160.000,00 157.750,00 189.300,00 
32  Хируршке рукавице / 58.000,00 / / 
33  Нитрилне рукавице / 1.346.000,00 / / 
34  Вата  „Phoenix pharma“ d.o.o. 321.000,00 320.000,00 384.000,00 
35  Газа „Sinofarm“ d.o.o. 870.000,00 750.000,00 900.000,00 
36  Калико завој „Phoenix pharma” d.o.o. 228.550,00 208.073,00 249.687,60 
37 Тест траке „Beohem-3“ d.o.o. 140.400,00 132.750,00 132.750,00 
38 Остали матријал „Sinofarm“ d.o.o. 62.700,00 35.950,00 40.980,00 
39  Кесе за стерилизацију „Arrow pack“ d.o.o. 193.500,00 186.000,00 223.200,00 

Укупно: 7.377.709,00 5.121.348,50 6.040.602,55 
4) Критеријум за оцењивање понудa, за све партије, је најнижа понуђена цена 
5) Неблаговремених понуда није било 

       6)  Укупан број поднетих понуда: 17 

Ред. 
Бр. 

Назив понуђача 
број под којим је 
понуда заведена и 

датум пријема понуда 
   1. „ ADOC“ d.o.o. Милорада Јовановића бр.11, Београд, мат.бр. 100042265 3/114 од 10.04.2020 

2. „Panstar“ d.o.o. Которска 61Б, Нови Сад, мат.бр.08596280 3/115 од 13.04.2020 
3. „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945 3/116 од 14.04.2020 
4. „Metreco“ d.o.o. Niš, Војводе Мишића 75л1, 18000 Ниш, мат.бр. 17211145 3/117 од 14.04.2020 
5. „Medinic“ d.o.o. Даничарева 57, Београд, мат.бр. 07646592 3/118 од 15.04.2020 
6. „Superab“ d.o.o. Милутина Миланковића 25, Београд, мат.бр. 17051717 3/119 од 15.04.2020 
7. „Arrow pack“ d.o.o. Leštane, Кружни пут 36, Гроцка, мат.бр. 21308960 3/120 од 15.04.2020 
8. „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602 3/121 од 15.04.2020 
9. „Beohem-3“ d.o.o. Трстењакова бр.9, Београд, мат.бр. 17177516 3/122 од 15.04.2020 

10. „Phoenix pharma” d.o.o. Боре Станковића 2, Београд, мат.бр. 7517807 3/123 од 15.04.2020 
11. „DND comerc“ d.o.o. Цара Душана бр.266, мат.бр.06038484 3/124 од 15.04.2020 
12. „Farmalogist“ d.o.o. Миријевски булевар 3, Београд, мат.бр. 17408933 3/125 од 16.04.2020 
13. „SN medic“ d.o.o. Сурчински пут  бр.11б, Београд, мат.бр.20008393 3/126 од 16.04.2020 

14. 
„MS Globalmedic trade“ d.o.o. Народних хероја бр.43, Београд, мат.бр. 
20873108 3/127 од 16.04.2020 
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Партија 1- Средство за дезинфекцију медицинских инструмената 

Укупан број понуда за партију број 1. – две             
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 1):  
1. Понуђач „Ekotrade bg“ d.o.o. , број понуде 3/130 од 16.04.2020. године је доставио Образац 
понуде, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Образац модела уговора. 
У Обрасцу понуде и Обрасцу модела уговора је попуњен део који се односи на информације о 
понуђачу који подноси понуду, остали делови Обрасца понуде и обрасца модела уговора нису 
попуњени. Такође није попуњен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
нити је достављена документација која је захтевана у Обрасцу структуре понуђене цене. На основу 
наведеног понуда понуђача „Ekotrade bg“ 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. „Ekotrade bg“ d.o.o. / / 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Panstar“ d.o.o. 296.200,00 
   
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 „Panstar“ d.o.o. Которска 61Б, Нови Сад, мат.бр.08596280, број понуде 3/115 од 
13.04.2020.године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 
Партија 2- Средство за дезинфекцију руку 

Укупан број понуда за партију број 2. – четири                         
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 2):  
1. Понуђач „Flora komerc“ d.o.o. , број понуде 3/116 од 14.04.2020. је понудио добро које није у 
складу са захтевима у Конкурсној документацији. На основу достављене документације је утврђено 
да понуђено добро није за дезинфекцију руку.На основу наведеног понуда понуђача „Flora komerc“ 
d.o.o. се одбија као неприхватљива. 
2. Понуда понуђача „MS Globalmedic trade“ d.o.o., број понуде 3/127 од 16.04.2020. године 
прелази износ процењене вредности за партију 2, па се на основу наведеног одбија као 
неприхватљива за предметну партију. 
3. Понуђач „Ekotrade bg“ d.o.o. , број понуде 3/130 од 16.04.2020. године је доставио Образац 
понуде, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Образац модела уговора. 
У Обрасцу понуде и Обрасцу модела уговора је попуњен део који се односи на информације о 
понуђачу који подноси понуду, остали делови Обрасца понуде и обрасца модела уговора нису 
попуњени. Такође није попуњен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
нити је достављена документација која је захтевана у Обрасцу структуре понуђене цене. На основу 
наведеног понуда понуђача „Ekotrade bg“ 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. „Flora komerc“ d.o.o. 198.900,00 238.680,00 

2. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 355.500,00 426.600,00 

15. 
„Beta pharmacy“ Булевар Светог Цара Константина 80-86, Ниш, мат.бр. 
20482249 3/128 од 16.04.2020 

16 „Engel“ d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, мат.бр. 08797846 3/129 од 16.04.2020 
17 „Ekotrade bg“ d.o.o. Страхињића Бана 3, Ниш, мат.бр. 17121189 3/130 од 16.04.2020 
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3. „Ekotrade bg“ d.o.o. / / 

 
Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Superab“ d.o.o. 305.100,00 
 
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 „Superab“ d.o.o. Милутина Миланковића 25, Београд, мат.бр. 17051717, број понуде 3/119 
од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
 

Партија 3- Средство за дезинфекцију површина  
Укупан број понуда за партију број 3. – три 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 3):  
1. Понуда понуђача „Superlab“d.o.o. број понуде 3/119 од 15.04.2020. године прелази износ 
 процењене вредности за партију 3, па се на основу наведеног одбија као неприхватљива за 
предметну партију. 
2. Понуђач „Ekotrade bg“ d.o.o. , број понуде 3/130 од 16.04.2020. године је доставио Образац 
понуде, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Образац модела уговора. 
У Обрасцу понуде и Обрасцу модела уговора је попуњен део који се односи на информације о 
понуђачу који подноси понуду, остали делови Обрасца понуде и обрасца модела уговора нису 
попуњени. Такође није попуњен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
нити је достављена документација која је захтевана у Обрасцу структуре понуђене цене. На основу 
наведеног понуда понуђача „Ekotrade bg“ 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. „Superlab“d.o.o. 324.000,00 388.800,00 

2. „Ekotrade bg“ d.o.o. / / 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 268.200,00 
 
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 „MS Globalmedic trade“ d.o.o. Народних хероја бр.43, Београд, мат.бр. 20873108, број 
понуде 3/127 од 16.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
 

Партија 4- Средство за дезинфекцију подова 
Укупан број понуда за партију број 4. – четири                      
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 4):  
1. Понуђач „Ekotrade bg“ d.o.o. , број понуде 3/130 од 16.04.2020. године је доставио Образац 
понуде, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Образац модела уговора. 
У Обрасцу понуде и Обрасцу модела уговора је попуњен део који се односи на информације о 
понуђачу који подноси понуду, остали делови Обрасца понуде и обрасца модела уговора нису 
попуњени. Такође није попуњен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
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нити је достављена документација која је захтевана у Обрасцу структуре понуђене цене. На основу 
наведеног понуда понуђача „Ekotrade bg“ 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. „Ekotrade bg“ d.o.o. / / 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Superab“ d.o.o. 19.800,00 
2. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 20.200,00 
3. „Flora komerc“ d.o.o. 23.600,00 

   
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 4, додељује 
понуђачу „Superab“ d.o.o. Милутина Миланковића 25, Београд, мат.бр. 17051717, број понуде 3/119 
од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 
 

Партија 5- Алкохол 
Укупан број понуда за партију број 5. –четири       
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 5):  
2. Понуђач „Ekotrade bg“ d.o.o. , број понуде 3/130 од 16.04.2020. године је доставио Образац 
понуде, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Образац модела уговора. 
У Обрасцу понуде и Обрасцу модела уговора је попуњен део који се односи на информације о 
понуђачу који подноси понуду, остали делови Обрасца понуде и обрасца модела уговора нису 
попуњени. Такође није попуњен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
нити је достављена документација која је захтевана у Обрасцу структуре понуђене цене. На основу 
наведеног понуда понуђача „Ekotrade bg“ 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. „Ekotrade bg“ d.o.o. / / 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 178.000,00 
2. „Superab“ d.o.o. 178.500,00 
3. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 205.000,00 

 
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 5, додељује 
понуђачу „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 6- Хемикалије 
Укупан број понуда за партију број 6. – једна              
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 6): Није било 
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 89.061,00 
 
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 „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 7- Етар 
Укупан број понуда за партију број 7. – две                 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 7):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 30.660,00 
2. „Flora komerc“ d.o.o. 36.960,00 

 
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 „MS Globalmedic trade“ d.o.o. Народних хероја бр.43, Београд, мат.бр. 20873108, број 
понуде 3/127 од 16.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

  
Партија 8- Хидроген 3% 

Укупан број понуда за партију број 8. – две                   
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 8):  
1. Понуда понуђача „MS Globalmedic trade“ d.o.o., број понуде 3/127 од 16.04.2020. године 
прелази износ процењене вредности за партију 8, 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. „MS Globalmedic trade“ d.o.o. 49.000,00 58.800,00 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 36.000,00 
2. „Superab“ d.o.o. 41.650,00 

 
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 „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 9- Папир за CTG, ЕКГ, И УЗ 
Укупан број понуда за партију број 9. – једна                    
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 9): Нема одбијених понуда 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Metreco“ d.o.o.  354.950,00 
 
  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 9, додељује 
понуђачу „Metreco“ d.o.o. Niš, Војводе Мишића 75л1, 18000 Ниш, мат.бр. 17211145, пиб 100617809, 
број понуде 3/117 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 10- Четкице за ПА тест 
Укупан број понуда за партију број 10. – три                   
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 10):  
1. Понуда понуђача „Flora komerc“ d.o.o. број понуде 3/116 од 14.04.2020. године прелази износ 
процењене вредности за партију 10, 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. „Flora komerc“ d.o.o. 152.550,00 183.060,00 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 79.650,00 
2. „Superab“ d.o.o. 139.050,00 

 
 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 „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 11- Материјал за гинекологију 
Укупан број понуда за партију број 11. – једна                       
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 11): Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 84.480,00 
 

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 11, додељује 
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понуђачу „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 13- Цитолошки реагенс и уље за микроскопирање 
Укупан број понуда за партију број 13. – једна                   
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 13): Нема одбијених понуда 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 25.078,00 
 
  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 „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 14- Штапићи за брис 
Укупан број понуда за партију број 14. – једна       
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 14):  Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 170.280,00 
 
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 „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 15- Предметна стакла 
Укупан број понуда за партију број 15. – две            
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 15):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 4.500,00 

2. „Superab“ d.o.o. 72.500,00 
 
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 „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 16- Покровна стакла 
Укупан број понуда за партију број 16. –  две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 16): Нема одбијених понуда 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Flora komerc“ d.o.o. 48.320,00 

2. „Superlab“ d.o.o. 49.860,00 
 
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 16, додељује 
понуђачу „Flora komerc“ d.o.o. Рајићева 55, Горњи Милановац, мат.бр. 06169945, пиб 102156404, број 
понуде 3/116 од 14.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 17– Једнократни спекулум 
 Укупан број понуда за партију број 17. – једна                   
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 17):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 3.500,00 
 

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 17, додељује 
понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 18- Навлака за ултразвучну сонду 
        Укупан број понуда за партију број 18. – једна                    

 Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 18): Нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чијa je понудa одговарајућa и прихватљивa 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 38.880,00 
2. „Flora komerc“ d.o.o. 99.360,00 

 

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 „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године.  године . 

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 19- Инјекционе игле и системи 
Укупан број понуда за партију број 19. – две                 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 19):  
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o 436.225,00 

2. „Farmalogist“ d.o.o. 576.880,00 
 

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 19, додељује 
понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 20- Каниле 
Укупан број понуда за партију број 20. – једна 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:  
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Farmalogist“ d.o.o. 23.530,00 
 
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 „Farmalogist“ d.o.o. Миријевски булевар 3, Београд, мат.бр. 17408933, број понуде 3/125 од 
16.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 21- Инјекциони шприцеви 
Укупан број понуда за партију број 21. – две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 21): Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 319.750,00 
2. „Farmalogist“ d.o.o. 381.750,00 

 
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 „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 22 -  Материјал за оксигенацију 
 Укупан број понуда за партију број 22. – једна 
 Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
Нема одбијених понуда 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Engel“ d.o.o. 6.381,50 
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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 22. одговарајућа и 
додељује понуђачу „Engel“ d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, мат.бр. 08797846, пиб 100228299,  
број понуде 3/129 од 16.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 23- Хемијски индикатори за контролу стерилизације 
Укупан број понуда за партију број 23. – четири 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 23):  
1. Понуда понуђача „DND comerc“ d.o.o. број понуде 3/124 од 15.04.2020. године прелази износ 
процењене вредности за партију 23,  па се на основу наведеног одбија као неприхватљива за 
предметну партију.. 
2. Понуда понуђача „Superlab“d.o.o. број понуде 3/119 од 15.04.2020. године прелази износ 
 процењене вредности за партију 23, 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. „DND comerc“ d.o.o. 78.400,00 94.080,00 

2. „Superlab“d.o.o. 42.500,00 51.000,00 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Engel“ d.o.o. 19.780,00 
2. „Arrow pack“ d.o.o. 20.200,00 

   
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 23. одговарајућа и 
додељује понуђачу „Engel“ d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, мат.бр. 08797846, пиб 100228299,  
број понуде 3/129 од 16.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 
 

Партија 25- Гел за ултразвучну дијагностику 
Укупан број понуда за партију број 25. – три 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 25):  

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 27.000,00 
2. „Flora komerc“ d.o.o. 27.400,00 
3. „Metreco“ d.o.o. 30.000,00 

   
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 „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 29- Фластери 
Укупан број понуда за партију број 29. – једна 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 29): Нема одбијених понуда 

 
Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Phoenix pharma” d.o.o. 413.000,00 
 
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 29, додељује 
понуђачу „Phoenix pharma” d.o.o. Боре Станковића 2, Београд, мат.бр. 7517807, број понуде 3/123 од 
15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 30- Шпатуле дрвене 
Укупан број понуда за партију број 30. –једна 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 30): Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 52.500,00 
 

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 30, додељује 
понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 31- Турбан завој 
Укупан број понуда за партију број 31. – две  
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 31): Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „SN medic“ d.o.o. 157.750,00 
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 31, додељује 
понуђачу „SN medic“ d.o.o. Сурчински пут  бр.11б, Београд, мат.бр.20008393, број понуде 3/126 од 
16.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Партија 34- Вата 
Укупан број понуда за партију број 34. – две 
 Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
Нема одбијених понуда 
 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Phoenix pharma“ d.o.o. 320.000,00 
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2. „Sinofarm“ d.o.o. 312.250,00 
*Понуђач „Phoenix pharma“ d.o.o. је доставио Уверење број 1470-2020/3 од 20.03.2020. године издато 
од стране Привредне коморе Србије као доказ да нуди добра домаћег порекла 
Комисија је понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. послала позив за доставу доказа о добрима домаћег порекла у 
складу са чланом 86. Став 9 Закона о јавним набавкама. Понуђач је потврдио пријем позива, али није 
доставио доказе о добрима домаћег порекла. (Дописи заведени под бројем 305/16 од 05.05.2020. и 
305/18 од 05.05.2020.године) 
 

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 34, додељује 
понуђачу „Phoenix pharma” d.o.o. Боре Станковића 2, Београд, мат.бр. 7517807, пиб 100000266, број 
понуде 3/123 од 15.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 35- Газа 
Укупан број понуда за партију број 35. – две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 35):  
1. Понуда понуђача „Phoenix pharma“ d.o.o., број понуде 3/127 од 16.04.2020. године прелази 
износ процењене вредности за партију 35, 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. „Phoenix pharma“ d.o.o. 925.800,00 1.110.960,00 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 750.000,00 
*Понуђач „Phoenix pharma“ d.o.o. је доставио Уверење број 1470-2020/3 од 20.03.2020. године издато 
од стране Привредне коморе Србије као доказ да нуди добра домаћег порекла 
Комисија је понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. послала позив за доставу доказа о добрима домаћег порекла у 
складу са чланом 86. Став 9 Закона о јавним набавкама. Понуђач је потврдио пријем позива, али није 
доставио доказе о добрима домаћег порекла. (Дописи заведени под бројем 305/16 од 05.05.2020. и 
305/18 од 05.05.2020.године) 
 
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 35, додељује 
понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 36- Калико завој 
Укупан број понуда за партију број 36. – две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 36):  
1. Понуђач „Beta pharmacy“ d.o.o. није доставио овлашћење правног лица које је носилац 
Решење – дозволе код АЛИМС-а. па се на основу наведеног понуда одбија као неприхватљива за 
предметну партију. 

Понуђена вредност одбијене понуде 
 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 
Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 
1. „Beta pharmacy“ d.o.o. 216.397,00 259.676,40 
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Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Phoenix pharma” d.o.o. 208.073,00 
*Понуђач „Phoenix pharma“ d.o.o. је доставио Уверење број 1470-2020/3 од 20.03.2020. године издато 
од стране Привредне коморе Србије као доказ да нуди добра домаћег порекла. 
Комисија је понуђачу „Beta pharmacy“ d.o.o.послала позив за доставу доказа о добрима домаћег 
порекла у складу са чланом 86. Став 9 Закона о јавним набавкама. Понуђач је потврдио пријем 
позива, али није доставио доказе о добрима домаћег порекла. (Дописи заведени под бројем 305/17 од 
05.05.2020. и 305/19 од 05.05.2020.године) 
 
 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 36, додељује 
понуђачу „Phoenix pharma” d.o.o. Боре Станковића 2, Београд, мат.бр. 7517807, пиб 100000266, број 
понуде 3/123 од 15.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 37- Тест траке 
Укупан број понуда за партију број 37. – две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 37):  
1. Понуда понуђача „Medinic“ d.o.o., број понуде 3/118 од 15.04.2020. године прелази износ 
процењене вредности за партију 37, 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. „Medinic“ d.o.o. 155.880,00 171.468,00 

 
Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Beohem-3“ d.o.o. 132.750,00 
2. „ ADOC“ d.o.o. 140.000,00 

 
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 37, додељује 
понуђачу „Beohem-3“ d.o.o. Трстењакова бр.9, Београд, мат.бр. 17177516, број понуде 3/122 од 
15.04.2020. године . 
  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 38- Остали матријал 
Укупан број понуда за партију број 38. – две 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 38): Нема одбијених понуда 
                                                                                                                                   

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Sinofarm“ d.o.o. 35.950,00 
2. „Flora komerc“ d.o.o. 61.280,00 
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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 38, додељује 
понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Косте Нађа 31, Београд, мат.бр. 06927602, пиб 101718592, број понуде 
3/121 од 15.04.2020. године . 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
 

Партија 39- Кесе за стерилизацију 
Укупан број понуда за партију број 39. – три 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 
партију 38):  
1. Понуда понуђача „DND comerc“ d.o.o., број понуде 3/124 од 15.04.2020. године прелази износ 
процењене вредности за партију 39, 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. „DND comerc“ d.o.o. 841.200,00 1.009.440,00 

 
Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Arrow pack“ d.o.o.  186.000,00 
2. „Engel“ d.o.o. 189.720,00 

 
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 39, додељује 
понуђачу „Arrow pack“ d.o.o. Leštane, Кружни пут 36, Гроцка, мат.бр. 21308960, пиб 110162255,  број 
понуде 3/120 од 15.04.2020. 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 10 
дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. . У складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама уговор може бити закључен и пре истека горе 
наведеног рока. 
 
 
 

     В.Д. ДИРЕКТОРА 
                др Божица Новаковић 


