
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Завод за здравствену заштиту радника  
Министарства унутрашњих послова 
Београд, Дурмиторска 9 
Интернет презентација: www.zzzzmup.rs  
Електронска пошта: info@zzzzmup.rs  
Број протокола: 318-6 
Датум : 25.04.2017. 
Број ЈНОП : 01-17 
 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС“. бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
и извештаја комисије за јавну набавку-отворени поступак, директор доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

1.  Предмет јавне набавке добара ЈНОП број 01-17, добра: набавка реагенаса и потрошног материјала 
за  потребе лабораторије Завода за здравствену заштиту радника МУП-а.  

2. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке-отворени поступак, објављен на порталу УЈН и  
интернет страници Завода за здравствену заштиту радника МУП-а www.zzzzmup.rs,  дана  09.03.2017. године. 

3. Процењена вредност јавне набавке износи  11.410.000,00 динара, и то по партијама: 

1.
Реагенси и потрошни материјал за апарат ADVIA 1800 или одговарајуће – 5.894.772,45 
динара. 

2.
Реагенси и потрошни материјал за хематолошки апарат ADVIA 120 или одговарајуће – 
2.454.572,40 динара. 

3. Тест за одређивање окултне крви у узорку фецеса – 42.588,00 динара. 
4. Затворени систем за узорковање крви- 1.109.965,50 динара. 
5. ПВЦ, стакло и остало – 346.678,50 динара. 
6. Тест траке за апарат URISCAN PRO II или одговарајуће- 505.820,70 динара. 

7.
Вакуете за аутоматско одређивање седиментације еритроцита за апарат V20 (ELECTA-
LAB. s.r.l.) или одговарајуће- 607.404,00 динара. 

8. Реагенс за одређивање вредности INR-а из капиларне крви- 210.000,00 динара. 
9. Реагенси и потрошни материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или одговарајуће – 

236.670,00 динара. 
 



4. Отварању понуда присуствовали: 

1. Овлашћени представник фирме ProMedia d.o.o. -  Лидија Јакшић 

 
 

5. Благовремено,  односно закључно са 10.04.2017. године, до  11:45 часова, пристигле су понуде и 
то по наведеном редоследу: 

 

 

1. Primax  d.o.o. Водоводска 158а,  Београд, заводни број 475 од 07.04.2017 године, 
са понудом за партију број 6 у вредности од 481.734,00 динара без ПДВ-а, 
 рок важења понуде-61 дан.                                                                      

2.  Водич д.о.о. Душана Вукасовића 29,Нови Београд , заводни број 476 од 07.04.2017 
године, 

са понудом за партију број 5 у вредности од 311.400,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана. 

3. Vicor d.o.o.  ул. Гоце Делчева 42,  Нови Београд, заводни број 478 од 07.04.2017 
године, 

са понудом за партију број 4 у вредности од 1.015.940,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-95 дана. 

4. ProMedia d.o.o. ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, заводни број 482 од 07.04.2017 
године, 

са понудом за партију број 3 у вредности од 30.900,00 динара без ПДВ-а и за партију 
број 8 у вредности од 189.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана. 

5. Eurodijagnostika  d.o.o. ул. Лазе Лазаревића 23, Нови Сад, заводни број 484 од 
07.04.2017 године, 

са понудом за партију број 1 у вредности од 5.708.456,00 динара без ПДВ-а и за 
партију број 2 у вредности од 2.337.688,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

6. Лабтех д.о.о. ул.Милутина Миланковића 7б,  Београд, заводни број 485 од 
10.04.2017 године, 

са понудом за партију 9 у вредности од 227.605,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана. 

7. Superlab d.o.o. ул. Милутина Миланковића 25, Београд, заводни број 489 од 
10.04.2017 године, 

са понудом за партију број 3 у вредности од 26.844,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана, 
 и за партију број 5 у вредности од 299.840,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-60 дана. 

8. Elitech SR d.o.o., ул. Боже Јанковића 42,  Београд, заводни број 491 од 10.04.2017 
године, 

са понудом за партију број 7 у вредности од 600.000,00 динара без ПДВ-а, 



рок важења понуде-90 дана. 
9. Beocompass d.o.o. ул. Звечанска 60, Београд, заводни број 492 од 10.04.2017 године, 

а понудом за партију број 3 у вредности од 33.000,00 динара без ПДВ-а, 
рок важења понуде-90 дана. 

 
 
                            6. Неблаговремених  понуда није било. 

 
 7. Недостатка понуда није било. 
 
 8. Није било примедба на понуде и поступак  отварања понуда. 
 

9. Извештај комисије: 
 

1. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 1- Реагенси и потрошни 
материјал за апарат ADVIA 1800 или одговарајуће,  доставио Eurodijagnostika  d.o.o. 
ул. Лазе Лазаревића 23, Нови Сад и предлаже да се истом додели уговор.   

2. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 2- Реагенси и потрошни 
материјал за хематолошки апарат ADVIA 120 или одговарајуће,  доставио 
Eurodijagnostika  d.o.o. ул. Лазе Лазаревића 23, Нови Сад и предлаже да се истом 
додели уговор.   

3. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 3- Тест за одређивање 
окултне крви у узорку фецеса,  доставио Superlab d.o.o. ул. Милутина Миланковића 
25, Београд и предлаже да се истом додели уговор.   

4. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 4- Затворени систем за 
узорковање крви,  доставио Vicor d.o.o.  ул. Гоце Делчева 42,  Нови Београд и 
предлаже да се истом додели уговор.   

5. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 5- ПВЦ, стакло и остало,  
доставио Superlab d.o.o. ул. Милутина Миланковића 25, Београд и предлаже да се 
истом додели уговор.   

6. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 6- Тест траке за апарат 
URISCAN PRO II или одговарајуће,  доставио Primax  d.o.o. Водоводска 158а,  Београд и 
предлаже да се истом додели уговор.   

7. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 7- Вакуете за аутоматско 
одређивање седиментације еритроцита за апарат V20 (ELECTA-LAB. s.r.l.) или 
одговарајуће,  доставио Elitech SR d.o.o., ул. Боже Јанковића 42,  Београд и предлаже 
да се истом додели уговор.   

8. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 8- Реагенс за одређивање 
вредности INR-а из капиларне крви,  доставио ProMedia d.o.o. ул. Краља Петра 1 114, 
Кикинда и предлаже да се истом додели уговор.   



9. Комисија је оценила да је најповољнију понуду за партију 9- Реагенси и потрошни 
материјал за хематолошки апарат Мicros ES60  или одговарајуће,  доставио Лабтех 
д.о.о. ул.Милутина Миланковића 7б,  Београд и предлаже да се истом додели уговор.   

 

10. Уговор за набавку додељује се понуђачима:  

 

1. Eurodijagnostika  d.o.o. ул. Лазе Лазаревића 23, Нови Сад, за партије 1 и 2. 

2. Superlab d.o.o. ул. Милутина Миланковића 25, Београд, за партије 3 и 5. 

3. Vicor d.o.o.  ул. Гоце Делчева 42,  Нови Београд, за партију 4. 

4. Primax  d.o.o. Водоводска 158а,  Београд, за партију 6. 

5. Elitech SR d.o.o., ул. Боже Јанковића 42,  Београд, за партију 7. 

6. ProMedia d.o.o. ул. Краља Петра 1 114, Кикинда, за партију 8. 

7. Лабтех д.о.о. ул.Милутина Миланковића 7б,  Београд, за партију 9. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев  за заштиту права у року од 10 дана од дана 
пријема исте. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу непосредно, 
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. Примерак  захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Број жиро рачуна на који подносилац 
приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

 

 

                                    

Доставити: 

-књиговoдству,                                                                                                                                                                                                   
-набавној служби и                                                                                                                                                                            
-архиви.                                                                                                          директор Завода МУП-а                                                                                                                                           
.                                                                                                                           др Милан Петковић 


