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Наручилац Дом здравља «Земун» 
 
Адреса Рада Кончара бр.46 
 
Место Земун 
 
Број извештаја 03/3758-3 
 
Датум 29.11.2016.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 - отворени поступак бр. 22-3/2016   
                   Потрошни материјал за анализатор ISE 3000-SFRI                          
                   Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану и   
                   плану јн  наручиоца за 2016. годину на конту: 4267111. 
                   Процењена вредност јн без ПДВ-а: 300.000,00  динара 
                   ОРН: 33140000; 33696500 

            Врста предмета јавне набавке: добра 
 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача:  
 

  бр. 03/3726 од дана: 25.11.2016.године-  „Labteh“ d.o.o.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 14.10.2016.године дел.бр. 03/3270 донео Одлуку о покретању 
јавне набaвке добара, у отвореном поступку бр. 22-3/2016–Потрошни материјал 
за анализатор ISE 3000-SFRI. 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је  1 понудa. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда. 
У извештају о стручно ј о цени понуда бр . 0 3 /3758-2 од  29.11.2016. године, 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

Подаци о јавној набавци: 
 

 
Предмет јавне набавке 

Потрошни материјал за 
анализатор ISE 3000-SFRI  

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 300.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 280.440,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  336.528,00  динара 
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1. Укупан број поднетих понуда:   1 
Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблагов. 
понуде 

1.  „Labteh“ d.o.o. ул.Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови Београд  / 
  

2. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за 
њихово одбијање: / 
 
3. Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 

а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума 
 

најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
 „Labteh“ d.o.o.,  Београд 280.440,00 динара 

 
4.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

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

Назив/име понуђача Понуђена цена (без 
ПДВ-а) 

„Labteh“ d.o.o. ул.Милутина Миланковића бр.7б, 11070-Нови 
Београд 280.440,00 динара 
 
да је одговарајућа, без недостатака и прихватљива по цени и предлаже наручиоцу 
његов избор.         
               
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије о додели уговора те је 
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 
Да                                                     Не   

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 10 дана од дана пријема исте.  

  Директор Дома здравља         
               «Земун» 
__________________________   
  Др Ксенија Узуновић 

 

 x 
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