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Наручилац Дом здравља «Земун» 

 

Адреса Рада Кончара бр.46 

 

Место Земун 

 

Број извештаја 03/3190-3 

 

Датум 14.10.2016.године 

 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси:  

 
О Д Л У К У 

 

о додели уговора 

За јавну набавку услуга - отворени поступак бр. 17-7/2016 

 

„Текуће поправке и одржавања медицинске опреме у служби лабораторије“, 

обликована по партијама 

 

           Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану и   

           плану јн  наручиоца за 2016. годину на конту: 425251.ОРН: 50421000. 

    Врста предмета јавне набавке: услуге. 

           Процењена вредност јн без ПДВ-а: 2.083.000,00 динара.  

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача: 

1) за Партију 1, бр.03/3179 од дана: 07.10.2016.године-„MAKLER“doo 

2) за Партију 2, бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године-„ YUNYCOM“doo  

3) за Партију 3, бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године-„ YUNYCOM“doo 

4) за Партију 4, бр.03/3174 од дана: 07.10.2016.године-„NEOMEDICA“doo 

5) заПартију 5,  бр.03/3167од дана: 07.10.2016.године-„EuroTeam Engineering d.o.o.  

6) за Партију 6, бр.03/3167од дана: 07.10.2016.године-„EuroTeam Engineering d.o.o.  

7) за Партију 7, бр.03/3186 од дана: 10.10.2016.године-„ Alfamed” d.o.o. 

8) за Партију 8, - Није било понуда (Обустава поступка) 

9) за Партију 9, бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године-„ YUNYCOM“doo 

10) за Партију 10, бр.03/3173 од дана: 07.10.2016.године-„ Vicor” d.o.o. 

11) за Партију 11, бр.03/3189 од дана: 10.10.2016.године-„ SuperLab” d.o.o. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

Наручилац је дана 06.09.2016.. године дел.бр. 03/2860 донео Одлуку о покретању 

јавне набaвке услуга, у отвореном поступку бр.17-7/2016– Текуће поправке и 

одржавања медицинске опреме у служби лабораторије. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 8 понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/3190-2 од  13.10.2016. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
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ПАРТИЈА 1. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке 

Партијa 1- HEMATOLOŠKI I 

BIOHEMIJSKI ANALIZATORI 

proizvođača Beckman Coulter 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.050.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 1.050.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  1.260.000,00 рсд 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „MAKLER“doo - Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1.    „MAKLER“doo - Beograd 
1.050.000,00 рсд (процењена/уговорена цена) 

   965.507,02 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача        

                                

 „MAKLER“- d.o.o  Beograd, Beogradska  br.39/7, 11000-Beograd                                                                                                                   

                

              и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр. 03/3179 од дана: 07.10.2016.године понуђача „MAKLER“doo – Beograd,  

          Beogradska  br.39/7, 11000-Beograd бира као најповољнија. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 

 x 
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ПАРТИЈА 2. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Партија 2- HEMATOLOŠKI  

ANALIZATORI proizvođača  “HYCEL” 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 170.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 170.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  204.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „YUNICOM“doo - Beograd  / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „YUNICOM“doo-Beograd  170.000,00 рсд (процењена/уговорена цена) 

148.660,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                       

„YUNYCOM“- d.o.o  Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године понуђача „YUNYCOM“- d.o.o   

          Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd бира као најповољнија. 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 x 
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ПАРТИЈА 3. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 

Партија 3- ANALIZATOR  proizvođača 

“BIOTECNICA Instruments“ 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 150.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 150.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  180.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „YUNICOM“doo - Beograd  / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „YUNICOM“doo-Beograd  150.000,00 рсд (процењена/уговорена цена) 

128.335,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                       

„YUNYCOM“- d.o.o  Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године понуђача „YUNYCOM“- d.o.o   

          Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd бира као најповољнија. 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 

 

 x 
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ПАРТИЈА 4. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

Предмет јавне набавке 

Партија 4- BIOHEMIJSKI 

ANALIZATOR proizvođača  “ERBA 

MANNHAIM” 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 253.333,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 253.333,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  303.999,60 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „NeoMedica“ d.o.o. - Niš / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „NeoMedica“ d.o.o. - Niš 253.333,00 рсд (процењена/уговорена цена) 

253.200,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                       

„NeoMedica“ d.o.o. - Niš , Bul. Sv.Cara Konstantina br. 82-86,  18000- Niš 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3174 од дана: 07.10.2016.године понуђача „NeoMedica“ d.o.o. - Niš ,  

          Bul. Sv.Cara Konstantina br. 82-86,  18000- Niš бира као најповољнија. 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

                             

 

 x 
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ПАРТИЈА 5. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 5- APARATI ZA 

DEJONIZACIJU VODE                                                                                        

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 90.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 90.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  108.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1.  „EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd 90.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

88.875,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача  

                                      

„EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd, Stojana Aralice br.55  11070 - Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3167од дана: 07.10.2016.године понуђача „EuroTeam Engineering“  

          d.o.o.-Beograd, Stojana Aralice br.55  11070 - Beograd бира као најповољнија. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 

 

 

 

 x 
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ПАРТИЈА 6. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 6- APARATI ZA 

DEJONIZACIJU VODE MM-RO Lab                                                                 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 80.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 80.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  96.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd 80.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

77.500,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача         

                               

„EuroTeam Engineering“ d.o.o.-Beograd, Stojana Aralice br.55  11070 - Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3167од дана: 07.10.2016.године понуђача „EuroTeam Engineering“  

          d.o.o.-Beograd, Stojana Aralice br.55  11070 - Beograd бира као најповољнија. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 

 

 

 x 



8 

 

ПАРТИЈА 7. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 7- LABORATORIJSKE 

CENTRIFUGE proizvođača “JOUAN” 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 80.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 80.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  96.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „Alfamed d.o.o.“ d.o.o.-Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „Alfamed d.o.o.“ d.o.o.-Beograd 80.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

60.000,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача                

                        

„Alfamed d.o.o.“ d.o.o.-Beograd, Ljubomira Stojanovića  br.3,  11108 - Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3186 од дана: 10.10.2016.године понуђача „Alfamed d.o.o.“ d.o.o.-  

          Beograd, Ljubomira Stojanovića  br.3,  11108 - Beograd бира као најповољнија. 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 

 x 
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ПАРТИЈА 8. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 8 - LABORATORIJSKE 

CENTRIFUGE proizvođača ,, NUVE NF 800“ 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 50.000,00 рсд 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 0 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. / / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било понуда. 

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  Није било понуда. 

 

                   

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка за  

          предметну партију. 
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ПАРТИЈА 9. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 9-LABORATORIJSKE 

CENTRIFUGE proizvođača 

,,HERMLE“ Labortehnik Z300 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 25.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 25.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  30.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 2 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. „YUNICOM“doo - Beograd  / 

2. “Elta 90 Medical Science” d.o.o.Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
 „YUNICOM“doo-Beograd  25.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

15.0000,00 рсд (понуђена цена) 

2. 
Elta 90 Medical Science d.o.o. -Beograd 25.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

25.0000,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                       

„YUNYCOM“- d.o.o  Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3187 од дана: 10.10.2016.године понуђача „YUNYCOM“- d.o.o   

          Beograd, Resavska  br.78b, 11000-Beograd бира као најповољнија. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 x 
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ПАРТИЈА 10. 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

 

 

 

Предмет јавне набавке 
Партија 10- LABORATORIJSKE 

CENTRIFUGE proizvođača ,,SIGMA“ 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 110.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 110.000,00 рсд 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)  132.000,00 рсд 

 

 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 

 

   Назив/име понуђача 

 Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. “Vicor” d.o.o.- Novi Beograd / 

 

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово  

одбијање: Није било. 
 

4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

 

Назив/име понуђача 

1. 
“Vicor” d.o.o.- Novi Beograd 110.000,00  рсд (процењена/уговорена цена) 

  60.000,00 рсд (понуђена цена) 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                       

“Vicor” d.o.o.- Novi Beograd, Bul. Maršala Tolbuhina br.42 , 11070 - Novi Beograd 

                                       

            и предлаже одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну  

          набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом  

          се понуда бр.03/3173 од дана: 07.10.2016.године понуђача “Vicor” d.o.o.- Novi     

          Beograd, Bul. Maršala Tolbuhina br.42 , 11070 - Novi Beograd бира као најповољнија. 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

Да                                                  Не  

 

 

 

 x 
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