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8. 

Aпарати за физикалну 

терапију: 

-Апарат за терапију 

дијадинамичким 

струјама   „DIATECH“ 

-Апарат за 

магнетотерапију 

„MAGOMIL 2“ 

- Апарат за терапију 

интерферентним 

струјама „INTELDIN“ 

- Апарат за терапију 

ултразвуком    

  „EkoMedico- 

Ultrasound“ 

-Апарат за терапију 

дијадинамичким 

струјама „EkoMedico-

DD“ 

- Апарат за ласер-

терапију „EkoMedico-

Laser“ 

- Апарат за терапију 

галванском струјом 

„JONOS 4“ 

- Апарат за TENS 

„TENS 2“ 

-Апарат за 

ласеротерапију 

„Medicolaser 637“ 

-Апарат за  

електротерапију „Retro 

Stim“ 

- Апарат за 

термотерапију-

парафински казан 

„Ekoterm-30“ 

Апарат за терапију 

галаванском струјама 

„GALVAN PLUS“ 

- Апарат за  

електротерапију „Retro 

Stim“ 

- Апарат за 

термотерапију-

парафински казан 

„Ekoterm-30“ 

„Electronic Design 

Medical“ d.o.o. 
100.000,00 100.000,00 120.000,00 

9.  

Апарат за физикалну 

терапију-Апарат за 

лaсер терапију 

„Proxima“ d.o.o. 30.000,00 30.000,00 36.000,00 

10.  

Хематолошки 

анализатор „Cell Dyn 

3700“ 

„Laviefarm“ d.o.o. 60.000,00 60.000,00 72.000,00 

11.  

Биохемијски 

анализатор ,,Architect c 

8000“ 

„Laviefarm“ d.o.o. 280.000,00 280.000,00 336.000,00 
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12.  
Биохемијски 

анализатор „ILab 650“ 
„Makler“ d.o.o. 250.000,00 250.000,00 300.000,00 

13.  
Хематолошки 

анализатор „HMX“ 
„Makler“ d.o.o. 250.000,00 250.000,00 300.000,00 

14.  

Aпарати за физикалну 

терапију: 

Aparat za T.E.N.S. 

terapiju “TENS 2” 

Aparat za terapiju 

galvanskom strujom 

“JONOS 4” 

Aparat  za terapiju 

ultrazvukom 

“EKOMEDICO”, verzija 

v13 

Aparat za terapiju 

elektromagnetnim poljem 

“EKOMEDICO” , 

verzija v12 

Aparat  za terapiju 

laserom “EKOMEDICO 

LASER” 

Aparat za elektroterapiju 

“EKOMEDICO ” , 

verzija v8 

Aparat za terapiju 

dijadinamičkim strujama 

“EKOMEDICO” , 

verzija v10 

„Electronic Design 

Medical“ d.o.o. 
130.000,00 130.000,00 156.000,00 

15.  
Центрифугa „Sigma 2-

5“ и „Sigma 2-6“ 
„Vicor“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

16.  Центрифугa „Tehnica“  „Engel“d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

17.  
Хематолошки миксер 

„Neo Мix 3D“ 
/  50.000,00 / / 

18.  
Микроскоп „CX31“ и 

„CX41“ 
„Labena“ d.o.o. 60.000,00 60.000,00 72.000,00 

19.  
Микроскоп „Leica 

DME“  
„Galen fokus“ d.o.o. 90.000,00 90.000,00 108.000,00 

20.  
Колпоскоп  „Leica 

МС5“ 
„Galen fokus“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

21.  
Аутоклав „3870 HSG D 

line“ 
„Medicom“ d.o.o. 100.000,00 100.000,00 120.000,00 

22.  
Аутоклав „5075  HSG D 

line“ 
„Medicom“ d.o.o. 100.000,00 100.000,00 120.000,00 

23.  Стерилизатор „Trivax VV“ d.o.o. 20.000,00 20.000,00 24.000,00 

24.  Стерилизатор „Trivax VV“ d.o.o. 120.000,00 120.000,00 144.000,00 

25.  
Стерилизатор „SLE 

800“ 
„Superlab“ d.o.o. 60.000,00 60.000,00 72.000,00 

26.  
Стерилизатор „SSW-

800“ 
„Vims elektrik“ d.o.o. 70.000,00 70.000,00 84.000,00 

27.  

Аналогни мамограф 

„Hologic Lorad MIV“ и 

негатоскоп „Planilux 

DXHM“ 

„Tim Co“ d.o.o. 350.000,00 350.000,00 420.000,00 

28.  
Апарат за ртг снимање 

„VISION C“ 

„Visaris“ d.o.o. 

Beograd 
250.000,00 250.000,00 300.000,00 
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29.  
Digitajzer-CR sistem 

„AGFA CR 35-X“ 

„Beolaser“ d.o.o. 

Beograd 
100.000,00 100.000,00 120.000,00 

30.  
Дефибрилатор „Zoll 

AED plus“        
„Dem“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

31.  Кardiotokograf „FC 700“ „Hapel“ d.o.o. 80.000,00 80.000,00 96.000,00 

32.  ЕКГ апарат  „EM-301“ “Engel” d.o.o.  60.000,00 60.000,00 72.000,00 

33.  EKG aparat „300G“ „Medipro MPM“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

34.  

ЕКГ апарат ECG 

9620M; ECG 1150;ECG 

9010K; ECG2150 

„Trivax VV“ d.o.o. 180.000,00 180.000,00 216.000,00 

35.  Шпалт лампа „Trivax VV“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

36.  Клар „Trivax VV“ d.o.o. 30.000,00 30.000,00 36.000,00 

37.  

Офталмоскоп, 

фокометар, ретиноскоп  

 

„Trivax VV“ d.o.o 80.000,00 80.000,00 96.000,00 

38.  

Стоматолошка комора 

за машинско развијање 

филмова 

„Medicom“ d.o.o. 

Šabac 
100.000,00 100.000,00 120.000,00 

39.  
Стоматолошки  – 

интраорални рендген 

„Medicom“ d.o.o. 

Šabac 
80.000,00 80.000,00 96.000,00 

40.  
Кадица за испирање 

протеза 
„MC Company“ d.o.o. 50.000,00 50.000,00 60.000,00 

41.  
Ултразвучни скидач 

каменца  
„Tehnodent“ d.o.о. 70.000,00 70.000,00 84.000,00 

42.  Лед лампа   „Tehnodent“ d.o.о. 50.000,00 50.000,00 60.000,00 

43.  

Технички мотори 

„Kawo K9“, „Kawo 

К10“    

„Tehnodent“ d.o.о. 80.000,00 80.000,00 96.000,00 

44.  
Технички мотори  

„W&H“ 
„Tehnodent“ d.o.о. 80.000,00 80.000,00 96.000,00 

45.  

Апарати за физикалну 

терапију 

-Aparat za 

elektrostimulaciju 

„MINISAN“ 

- Aparat za 

elektromagnetnu terapiju 

„Magnetopulsar“ i „HF 

Magnetopulsar“;  

-Aparat za vakum 

terapiju „Medio Vac“ 

- Aparat za 

elektroterapiju „Medio 

Galvan“i „Minisan IC“ i 

„Medio Stim“ 

- Aparat za terapiju 

interferentnim strujama 

„Medio IF“ 

„MC Company“ d.o.o. 60.000,00 60.000,00 72.000,00 

46.  

Апарати за физикалну 

терапију 

-Aparat terapiju 

ultrazvukom „Sonopuls 

390“ 

-Aparat za elektroterapiju 

„Endomed“ 

„Proxima“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 
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47.  

Апарати за физикалну 

терапију: 

-Aparat za 

elektrostimulaciju 

„GALVOMED 20ICN“    

- Aparat za terapiju 

dijadinamičkim strujama 

„DIATON DD“     

- Aparat za terapiju 

ultrazvukom „Ultrasonic 

T“       

„Proxima“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

48.  

Апарати за физикалну 

терапију:Aparat za 

elektro terapiju „Galvan 

+ TENS 2“ 

„Electronic Design 

Medical“ d.o.o. 
20.000,00 20.000,00 24.000,00 

49.  

Апарати за физикалну 

терапију: биоптрон 

лампа 

„MC Company“ d.o.o. 50.000,00 50.000,00 60.000,00 

50.  

Aпарати за физикалну 

терапију: Aparat za 

magnetoterapiju 

„Wivavell“ 

„MC Company“ d.o.o. 30.000,00 30.000,00 36.000,00 

51.  

Aпарати за физикалну 

терапију: парафински 

лонац 

„Proxima“ d.o.o. 40.000,00 40.000,00 48.000,00 

52.  
Стерилизатор 

(централни ) „336N“  
„Alfa i omega“ 100.000,00 100.000,00 120.000,00 

53.  Стерилизатор  „Alfa i omega“ 150.000,00 150.000,00 180.000,00 

54.  Стерилизатор  „Alfa i omega“. 30.000,00 30.000,00 36.000,00 

55.  
Деминерализатори 

„Unik 200“ и „Unik 210“ 
SZR „Intermedikal“ 120.000,00 120.000,00 144.000,00 

56.  
Деминерализатор 

„TSRO 200“  
SZR „Intermedikal“ 60.000,00 60.000,00 72.000,00 

Укупно: 

 

4.830.000,00 5.796.000,00 

 

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

2) Неблаговремених понуда није било 

      6)  Укупан број поднетих понуда: двадесет и шест 

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је 

понуда заведена и 

датум пријема понуда 

време 

пријема 

1. 
„Hapel“ d.o.o. Зрмањска 10, Београд, пиб 101014775, 

мат.бр. 07747136 
3/140 од 11.06.2020 07:57 

2. 
„Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 7, Нови Сад, пиб 

100801638, мат.бр. 08702438 
3/145 од 22.06.2020 11:40 

3. 
Preduzeće za promet i zastupanje „AB Trade“ d.o.o. 

Билећка 14, Београд, пиб 100421071, мат.бр. 17175424 
3/146 од 23.06.2020 11:40 

4. 
PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни трг 4, Нови Сад, пиб 

100236830, мат.бр. 08308721 
3/147 од 23.06.2020 12:35 

5. 
„Alfa i omega“ Заплањска 86, Београд, мат.бр. 
53371949 

3/148 од 24.06.2020 08:18 

6. 
„Vims elektrik“ d.o.o. Јована Цвијића, Тршић, пиб 

105585554, мат.бр. 20414600 
3/149 од 24.06.2020 09:30 

7. 
„Medika-projekt“ d.o.o, Кумодрашка 241А, Београд, пиб 

100388122, мат.бр. 06545386 
3/151 од 24.06.2020 11:11 

8. „Makler“ d.o.o. Београдска 39, Београд, пиб 100157468, 3/152 од 24.06.2020 11:14 
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мат.бр. 07721510 

9. 
„Vicor“ d.o.o. Бул. Маршала Толбухина 42, Београд, 

пиб 100134880, мат.бр. 07738412 
3/158 од 25.06.2020 08:40 

10. 
SZR „Intermedikal“, Предрага Васића 8, Београд, пиб 

103668518, мат.бр. 56566759 
3/159 од 25.06.2020 09:51 

11. 
„Beolaser“ d.o.o., Трговачака16а, спрат 2, тржни центар 

Мондо, Београд, пиб 101685119, мат.бр. 17239406 
3/160 од 25.06.2020 10:05 

12. 
„Medipro MPM“ d.o.o. Снежане Хрепевник 32, Београд, 

пиб 106213595, мат.бр. 20556757 
3/161 од 25.06.2020 11:50 

13 
„DEM“ d.o.o. Раковачка 32, Нови Сад, пиб 101627620, 

мат.бр. 08599807 
3/162 од 25.06.2020 11:50 

14. 
„Medicom“ d.o.o. Šabac, Поцерска 3, Шабац, пиб 

100126308, мат.бр. 07595166 
3/163 од 25.06.2020 11:50 

15. 
SZR „TAURUNUM MED ACTIVE“, Гробљанска 6, 

Добановци, пиб 107205240, мат.бр 62575921 
3/164 од 25.06.2020 11:50 

16. 
„Galen fokus“ d.o.o. Хаџи Милентијева 34, Београд, пиб 

101547957, мат.бр. 07421460 
3/165 од 25.06.2020 11:50 

17. 
„MC Company“ d.o.o. Задругарска бб, Земун, пиб 

100010915, мат.бр. 06971610 
3/166 од 25.06.2020 12:05 

18. 
„Proxima“ d.o.o. Моравска 7, Чокот, пиб 100621240, 

мат.бр. 07674147 
3/167 од 25.06.2020 12:53 

19. 
„Visaris“ d.o.o. Beograd, Батајнички друм 10.део, бр. 16, 

Београд, пиб 102956518,  мат.бр. 17487981 
3/168 од 25.06.2020 14:41 

20. 
„Electronic Design Medical“ d.o.o. Карађорђев трг 9/61, 

Земун, пиб 107245835, мат.бр. 20762438 
3/169 од 25.06.2020 14:55 

21. 
„Trivax VV“ d.o.o. Трише Кацлеровића 24а, Београд, 

пиб 101599486, мат.бр. 17097890 
3/170 од 26.06.2020 08:01 

22. 
„Superlab“ d.o.o. Милутина Миланковића 25, Београд, 

пиб 101822498, мат.бр. 17051717 
3/171 од 26.06.2020 08:27 

23. 
„Laviefarm“ d.o.o.  Бањалучка 14, Београд, пиб 

100115539, мат.бр. 17199013 
3/172 од 26.06.2020 08:505 

24. 
„Labena“ d.o.o. Бул. Зорана Ђинђића 123г, Нови 

Београд, мат.бр. 20795549 
3/173 од 26.06.2020 09:09 

25. 
„Engel“d.o.o. Новака Радоњића 59, Нови Сад, пиб 

103086237, мат.бр. 08797846 
3/174 од 26.06.2020 09:15 

26. 
„Tim Co“ d.o.o. Јована Рајића 5ц, Београд, пиб 

101014105, мат.бр. 06689434 
3/175 од 26.06.2020 09:16 

 

Партија 1 - Ултразвучни колор доплер „SonoAce R7“ 

 

Укупан број понуда: 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.  Preduzeće za promet i zastupanje „AB Trade“ d.o.o. 3.076.500,00 

   

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 1 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија Preduzeće za promet i 

zastupanje „AB Trade“ d.o.o. Билећка 14, Београд, пиб 100421071, мат.бр. 17175424, број понуде 3/146 

од 23.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 2 -  Ултразвучни колор доплер „Sonoace X6“ 

Укупан број понуда: 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. Preduzeće za promet i zastupanje „AB Trade“ d.o.o. 3.249.500,00 

   

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 2 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија Preduzeće za promet i 

zastupanje „AB Trade“ d.o.o. Билећка 14, Београд, пиб 100421071, мат.бр. 17175424, број понуде 3/146 

од 23.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3 - Ултразвучни колор доплер „H60“ 

Укупан број понуда: 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. Preduzeće za promet i zastupanje „AB Trade“ d.o.o. 4.605.500,00 

   

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 3 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија Preduzeće za promet i 

zastupanje „AB Trade“ d.o.o. Билећка 14, Београд, пиб 100421071, мат.бр. 17175424, број понуде 3/147 

од 23.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4 - Стерилизатор „SN 30“ и „SN 55“ - Memmert 

Укупан број понуда: 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. „Superlab“ d.o.o. 164.034,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Superlab“ d.o.o. Милутина 

Миланковића 25, Београд, пиб 101822498, мат.бр. 17051717, број понуде 3/171 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 5 - Аспиратор за хируршку салу 

Укупан број понуда: 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) 
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1. “Trivax VV“ d.o.o. 165.995,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 6 - Клар (Riester)  

Укупан број понуда: 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. „Inel“ d.o.o. 96.195,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни 

трг 4, Нови Сад, пиб 100236830, мат.бр. 08308721, број понуде 3/147 од 23.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 7 - Инхалатор „Pari boy и Pary master“ 

Укупан број понуда: 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. „Inel“ d.o.o.  146.807,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија PTP „Inel“ d.o.o. Позоришни 

трг 4, Нови Сад, пиб 100236830, мат.бр. 08308721, број понуде 3/147 од 23.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

Партија 8 - Aпарати за физикалну терапију 

-Апарат за терапију дијадинамичким струјама   „DIATECH“-Апарат за магнетотерапију 

„MAGOMIL 2“- Апарат за терапију интерферентним струјама „INTELDIN“- Апарат за 

терапију ултразвуком   „EkoMedico- Ultrasound“-Апарат за терапију дијадинамичким струјама 

„EkoMedico-DD“- Апарат за ласер-терапију „EkoMedico-Laser“- Апарат за терапију галванском 

струјом „JONOS 4“- Апарат за TENS „TENS 2“-Апарат за ласеротерапију „Medicolaser 637“-

Апарат за  електротерапију „Retro Stim“- Апарат за термотерапију-парафински казан 

„Ekoterm-30“ Апарат за терапију галаванском струјама „GALVAN PLUS“ 

Укупан број понуда: 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. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 1.313.333,20 

 Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 



 9 

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Electronic Design Medical“ 

d.o.o. Карађорђев трг 9/61, Земун, пиб 107245835, мат.бр. 20762438, број понуде 3/169 од 25.06.2020. 

године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 9 - Апарат за физикалну терапију-Апарат за лaсер терапију 

Укупан број понуда: 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. „Proxima“ d.o.o. 159.630,13 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Proxima“ d.o.o. Моравска 7, 

Чокот, пиб 100621240, мат.бр. 07674147, број понуде 3/167 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 10 - Хематолошки анализатор „Cell Dyn 3700“ 

Укупан број понуда: 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. „Laviefarm“ d.o.o. 196.400,00 

  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 10 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Laviefarm“ d.o.o.  

Бањалучка 14, Београд, пиб 100115539, мат.бр. 17199013, број понуде 3/172 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

Партија 11 - Биохемијски анализатор ,,Architect c 8000“ 

Укупан број понуда: 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. „Laviefarm“ d.o.o.   685.900,00 

  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 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Laviefarm“ d.o.o.  

Бањалучка 14, Београд, пиб 100115539, мат.бр. 17199013, број понуде 3/172 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 12 - Биохемијски анализатор „ILab 650“ 

Укупан број понуда: једна                           
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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. „Makler“ d.o.o.  3.268.744,71 

   

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 12 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Makler“ d.o.o. Београдска 

39, Београд, пиб 100157468, мат.бр. 07721510, број понуде 3/152 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 13 - Хематолошки анализатор „HMX“ 

Укупан број понуда: 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. „Makler“ d.o.o. 5.355.483,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Makler“ d.o.o. Београдска 

39, Београд, пиб 100157468, мат.бр. 07721510, број понуде 3/152 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 14 - Апарати за физикалну терапију 

Укупан број понуда: 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. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 1.200,00 

  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 14 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Electronic Design Medical“ 

d.o.o. Карађорђев трг 9/61, Земун, пиб 107245835, мат.бр. 20762438, број понуде 3/169 од 25.06.2020. 

године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 15 - Центрифугa „Sigma 2-5“ и „Sigma 2-6“ 

Укупан број понуда: 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. „Vicor“ d.o.o. 228.800,00 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 
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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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Vicor“ d.o.o. Бул. Маршала 

Толбухина 42, Београд, пиб 100134880, мат.бр. 07738412, број понуде 3/158 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 16 - Центрифугa „Tehnica“ 

Укупан број понуда: 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.  187.802,00 

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Engel“d.o.o. Новака 

Радоњића 59, Нови Сад, пиб 103086237, мат.бр. 08797846, број понуде 3/174 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 18 - Микроскоп „CX31“ и „CX41“ 

Укупан број понуда: 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. „Labena“ d.o.o. 3.262.153,62 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Labena“ d.o.o. Бул. Зорана 

Ђинђића 123г, Нови Београд, мат.бр. 20795549, број понуде 3/173 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 19 - Микроскоп „Leica DME“ 

Укупан број понуда: 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. „Galen fokus“ d.o.o.  237.349,40 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Galen fokus“ d.o.o. Хаџи 

Милентијева 34, Београд, пиб 101547957, мат.бр. 07421460, број понуде 3/165 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 20 - Колпоскоп  „Leica МС5“ 

Укупан број понуда: једна                           
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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. „Galen fokus“ d.o.o. 177.960,00 

  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 20 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Galen fokus“ d.o.o. Хаџи 

Милентијева 34, Београд, пиб 101547957, мат.бр. 07421460, број понуде 3/165 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 21 -  Аутоклав „3870 HSG D line“ 

Укупан број понуда: 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. „Medicom“ d.o.o. 1.258.900,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Medicom“ d.o.o. Šabac, 

Поцерска 3, Шабац, пиб 100126308, мат.бр. 07595166, број понуде 3/163 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 22 -  Аутоклав „5075  HSG D line“ 

Укупан број понуда: 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. „Medicom“ d.o.o. 1.807.720,00 

  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 22 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Medicom“ d.o.o. Šabac, 

Поцерска 3, Шабац, пиб 100126308, мат.бр. 07595166, број понуде 3/163 од 25.06.2020.. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 23 -  Стерилизатор (Melag) 

Укупан број понуда: 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. „Trivax VV“ d.o.o.  331.027,00 
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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 23 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 24 -  Стерилизатор - Instrumentaria 

Укупан број понуда: 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. „Trivax VV“ d.o.o. 334.635,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 25 -  Стерилизатор „SLE 800“ 

Укупан број понуда: 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. „Superlab“ d.o.o. 87.762,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Superlab“ d.o.o. Милутина 

Миланковића 25, Београд, пиб 101822498, мат.бр. 17051717, број понуде 3/171 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 26 -  Стерилизатор „SSW-800“ 

 

Укупан број понуда: 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. „Vims elektrik“ d.o.o. 94.669,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Vims elektrik“ d.o.o. Јована 

Цвијића, Тршић, пиб 105585554, мат.бр. 20414600, број понуде 3/149 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 
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Партија 27 - Аналогни мамограф „Hologic Lorad MIV“ и негатоскоп „Planilux DXHM“ 

 

Укупан број понуда: 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. „Tim Co“ d.o.o.  91.402.043,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Tim Co“ d.o.o. Јована Рајића 

5ц, Београд, пиб 101014105, мат.бр. 06689434, број понуде 3/175 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 28 - Апарат за ртг снимање „VISION C“ 

Укупан број понуда: 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. „Visaris“ d.o.o.   10.664.645,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Visaris“ d.o.o. Beograd, 

Батајнички друм 10.део, бр. 16, Београд, пиб 102956518,  мат.бр. 17487981, број понуде 3/168 од 

25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 29 - Digitajzer-CR sistem „AGFA CR 35-X“ 

Укупан број понуда: 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. „Beolaser“ d.o.o.   19.342.781,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Beolaser“ d.o.o. Beograd, 

Трговачака16а, Београд, пиб 101685119, мат.бр. 17239406, број понуде  3/160 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 30 - Дефибрилатор „Zoll AED plus“        

Укупан број понуда: једна                           
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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. „DEM“ d.o.o. 32.340,00 

   

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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „DEM“ d.o.o. Раковачка 32, 

Нови Сад, пиб 101627620, мат.бр. 08599807, број понуде 3/162 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 31 - Кardiotokograf „FC 700“ 

Укупан број понуда: 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. „Hapel“ d.o.o. 405.190,00 

 *У записнику о отврарању понуда техничком грешком је уписана партија 33бр. уместо партија 

бр.31 , назив партије је исправан.  
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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Hapel“ d.o.o. Зрмањска 10, 

Београд, пиб 101014775, мат.бр. 07747136,  број понуде 3/140 од 11.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 32 - ЕКГ апарат  „EM-301“ 

Укупан број понуда: једна                         

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

одбијених понуда 

 

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Engel“d.o.o.  124.829,00 

   

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 32 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Engel“d.o.o. Новака 

Радоњића 59, Нови Сад, пиб 103086237, мат.бр. 08797846, број понуде 3/174 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 33 - EKG aparat „300G“ 

Укупан број понуда: једна                         

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

одбијених понуда 

 

Ранг листа осталих понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 
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 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Medipro MPM“ d.o.o. 100.400,00 

   

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 33 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Medipro MPM“ d.o.o. 

Снежане Хрепевник 32, Београд, пиб 106213595, мат.бр. 20556757, број понуде 3/161 од 25.06.2020. 

године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 34 - ЕКГ апарат ECG 9620M; ECG 1150;ECG 9010K 

Укупан број понуда: 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. „Trivax VV“ d.o.o.  1.166.329,00 

  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 34  додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 35 - Шпалт лампа  (Topcon, Haag-streit, Inami, Carl Zeiss) 

Укупан број понуда: 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. Trivax VV“ d.o.o. 609.885,00 

 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 35  додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 36 – Клар (Heine) 

Укупан број понуда: 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. Trivax VV“ d.o.o. 141.394,00 

 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 36  додељује 
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понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 37- Офталмоскоп, фокометар, ретиноскоп (Carl Zeiss, Keeler, Topcon, Hеinе) 

Укупан број понуда: 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. Trivax VV“ d.o.o. 81.432,00 

  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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Trivax VV“ d.o.o. Трише 

Кацлеровића 24а, Београд, пиб 101599486, мат.бр. 17097890, број понуде 3/170 од 26.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 38 - Стоматолошка комора за машинско развијање филмова 

Укупан број понуда: 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. „Medicom“ d.o.o. Šabac 493.413,64 

 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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Medicom“ d.o.o. Šabac, 

Поцерска 3, Шабац, пиб 100126308, мат.бр. 07595166, број понуде 3/163 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 39 - Стоматолошки – интраорални рендген 

Укупан број понуда: 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. „Medicom“ d.o.o. Šabac 1.425.620,00 

 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 чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Medicom“ d.o.o. Šabac, 

Поцерска 3, Шабац, пиб 100126308, мат.бр. 07595166, број понуде 3/163 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 40 - Кадица за испирање протеза (Kawo) 

Укупан број понуда: 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 
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 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „MC Company“ d.o.o. 17.700,00 

 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 40 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „MC Company“ d.o.o. 

Задругарска бб, Земун, пиб 100010915, мат.бр. 06971610, број понуде 3/166 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

Партија 41 - Ултразвучни скидач каменца 

Укупан број понуда: 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. „Tehnodent“ d.o.о.  39.016,67 

   

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 41 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 

7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438, број понуде 3/145 од 22.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 42 - Лед лампа   

Укупан број понуда: 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. „Tehnodent“ d.o.о.  19.330,00 

   

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 42 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 

7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438, број понуде 3/145 од 22.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 43 - Технички мотори „Kawo K9“, „Kawo К10“    

Укупан број понуда: 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. „Tehnodent“ d.o.о. 114.074,33 

   

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 43 додељује 
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понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 

7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438, број понуде 3/145 од 22.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 44 - Технички мотори  „W&H“ 

Укупан број понуда: 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. „Tehnodent“ d.o.о.  74.674,99 

   

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 44 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Tehnodent“ d.o.о. Раковачка 

7, Нови Сад, пиб 100801638, мат.бр. 08702438, број понуде 3/145 од 22.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 45 - Апарати за физикалну терапију- -Aparat za elektrostimulaciju „MINISAN“ 

- Aparat za elektromagnetnu terapiju „Magnetopulsar“ i „HF Magnetopulsar“;  -Aparat za vakum 

terapiju „Medio Vac“ - Aparat za elektroterapiju „Medio Galvan“i „Minisan IC“ i „Medio Stim“ - 

Aparat za terapiju interferentnim strujama „Medio IF“  

 

Укупан број понуда: три                           

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. „MC Company“ d.o.o. 62.300,00 

2. „Proxima“ d.o.o. 95.391,68 

3. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 97.251,00 

   

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 45 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „MC Company“ d.o.o. 

Задругарска бб, Земун, пиб 100010915, мат.бр. 06971610, број понуде 3/166 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 46 - Апарати за физикалну терапију -Aparat terapiju ultrazvukom „Sonopuls 390“ -

Aparat za elektroterapiju „Endomed“ 

Укупан број понуда: три                           

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. „Proxima“ d.o.o. 82.001,98 

2. „MC Company“ d.o.o. 86.990,00 

3. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 121.170,00 
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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 46 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Proxima“ d.o.o. Моравска 7, 

Чокот, пиб 100621240, мат.бр. 07674147, број понуде 3/167 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 47 - Апарати за физикалну терапију: -Aparat za elektrostimulaciju „GALVOMED 

20ICN“- Aparat za terapiju dijadinamičkim strujama „DIATON DD“ -Aparat za terapiju 

ultrazvukom „UltrasonicT“ 

 

Укупан број понуда: три                           

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. „Proxima“ d.o.o. 130.730,58 

2. „MC Company“ d.o.o. 140.060,00 

3. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 156.276,00 

   

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 47 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Proxima“ d.o.o. Моравска 7, 

Чокот, пиб 100621240, мат.бр. 07674147, број понуде 3/167 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 48 - Апарати за физикалну терапију:Aparat za elektro terapiju „Galvan + TENS 2“ 

 

Укупан број понуда: 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. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 40.100,00 

2. „MC Company“ d.o.o. 40.880,00 

 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 48 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Electronic Design Medical“ 

d.o.o. Карађорђев трг 9/61, Земун, пиб 107245835, мат.бр. 20762438, број понуде 3/169 од 25.06.2020. 

године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 49 - Апарати за физикалну терапију: биоптрон лампа 

Укупан број понуда: 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) 
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1. „MC Company“ d.o.o. 20.300,00 

2. „Electronic Design Medical“ d.o.o.  53.200,00 

  *У записнику о отврарању понуда техничком грешком је у понуди понуђача „Electronic 

Design Medical“ d.o.o. уписан унос са пдв-ом. 53.840,00 а треба да буде уписан 63.840,00 динара 

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 49 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „MC Company“ d.o.o. 

Задругарска бб, Земун, пиб 100010915, мат.бр. 06971610, број понуде 3/166 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 50 - Aпарати за физикалну терапију: Aparat za magnetoterapiju „Wivavell“ 

 

Укупан број понуда: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. „MC Company“ d.o.o.  27.700,00 

 „Electronic Design Medical“ d.o.o.  49.900,00 

  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 50 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „MC Company“ d.o.o. 

Задругарска бб, Земун, пиб 100010915, мат.бр. 06971610, број понуде 3/166 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 51 - Aпарати за физикалну терапију: парафински лонац 

 

Укупан број понуда: три                           

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. „Proxima“ d.o.o. 12.918,84 

2. „Electronic Design Medical“ d.o.o. 13.596,00 

3.  „MC Company“ d.o.o. 17.800,00 

 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 51 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Proxima“ d.o.o. Моравска 7, 

Чокот, пиб 100621240, мат.бр. 07674147, број понуде 3/167 од 25.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 52 - Стерилизатор (централни) „336N“ 

 

Укупан број понуда: три                           

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) 
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1. „Alfa i omega“  347.205,00 

2. szr „Taurunum med active“  605.430,00 

3. „Medika-projekt“ d.o.o 706.255,00 

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 52 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Alfa i omega“ Заплањска 86, 

Београд, мат.бр. 53371949, број понуде 3/148 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 53 - Стерилизатор (Sutjeska) 

Укупан број понуда: три                           

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) 

 „Alfa i omega“ 40.470,00 

1. szr „Taurunum med active“, 45.600,00 

2. „MC Company“ d.o.o. 46.200,00 

 

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 53 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Alfa i omega“ Заплањска 86, 

Београд, мат.бр. 53371949, број понуде 3/148 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 54 - Стерилизатор (Titanox) 

Укупан број понуда: две                           

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. „Alfa i omega“ 40.540,00 

2. „MC Company“ d.o.o.   48.380,00 

 

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 54 додељује 

понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа и најприхватљивија „Alfa i omega“ Заплањска 86, 

Београд, мат.бр. 53371949, број понуде 3/148 од 24.06.2020. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

 

Партија 55 - Деминерализатори „Unik 200“ и „Unik 210“ 

Укупан број понуда: 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. SZR „Intermedikal“ 11.750,00 
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