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Бр: 22-1833 
Датум: 29.06.2018. год. 
Пожаревац 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 22-1733 од 22.06.2018. године, в.д директора Опште 
болнице Пожаревац доноси  

 
О Д Л У К У  

о закључењу оквирног  споразума  
 
  

I ЗАКЉУЧУЈЕ  СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
За партију  бр.1 -  Балони за дисање, клик абсорбер; партију бр.23 -  Маске за фототерапију 
са понуђачем "Драгер техника" доо, ул. Данијелова бр. 12-16, 11000 Београд на основу понуде  бр. 22-1556 од 
05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.2 -  Натрон креч  
са понуђачем "Neomedica" доо, ул. Косовска бр.25 21 000 Нови Сад на основу  понуде  бр. 22-1543 од 05.06.2018. 
год. 
 
За партију  бр.3 -  Амбу балон 
са понуђачем "Superlab" доо, ул.Милутина Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд на основу понуде  бр. 22-
1557 од 05.06.2018. год. 
 
За партију   бр.4 -  Материјал за контролу стерилизације; партију бр.5 -  Равне ролне за стерилизацију 
са понуђачем "Енгел" доо, ул. Новака Радоњића бр. 59, 21 000 Нови Сад  на основу понуде  бр.22-1547 од 
05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.6 -  Креп папир за стерилизацију 
са понуђачем "DND Commerce" доо, ул. Цара Душана бр. 266, 11 080 Земун-Београд на основу  понуде  бр.22-1551 
од 05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.7 -  Бактерицидно платно; партију бр. 18 -  Лапароскопске навлаке; партију бр. 22- Наставци за 
пипете 
са понуђачем "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш на основу  понуде бр. 22-1553 од 05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.10 -  Материјал за лабораторију за патологију; партију  бр.11 -  Хемикалије; партију бр.26 
Лабораторијско стакло 
са понуђачем "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи Милановац на основу понуде  бр. 22-1554 од 
05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.12 -  Електроде ЕКГ; партију бр.14 Електроде неутралне 
са понуђачем "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 18 000 Ниш на основу понуде бр. 22-1559 од 05.06.2018. 
год. 
 
За партију  бр.13 -  Фиксир РО 
са понуђачем "Medicom" доо, ул. Поцерска бр. 3, 15 000 Шабац,  на основу понуде  бр.22-1550 од 05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.16 -  Каблови за УЗ нож 
са понуђачем "Makler" доо, ул. Београдска бр. 39 , 11 000 Београд на основу понуде  бр.22-1545 од 05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.19 -  Гуске, лопате, топломери, комплет за брис; партију бр. 27 - Повеске 
са понуђачем "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 31, 11 160 Београд на основу понуде  бр.22-1549 од 05.06.2018. 
год. 
 
За партију  бр.21 -  Траке за ЕКГ, ЕЕГ, ЦТГ, УЗ 
са понуђачем "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића бр.75 локал 1, 18 000 Ниш на основу понуде  бр.22-1544 од 
05.06.2018. год. 
 
За партију  бр.25 -  Потрошни материјал за  bbraun пумпе 
са понуђачем "B.Braun Adria RSRB" доо, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, 11 070 Нови  Београд на основу понуде  
бр. 22-1548 од 05.06.2018. год. 
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За партију  бр.30 -  Траке за ЕКГ  апарате произвођача ``Shiler`` 
са понуђачем "Schiller" доо, ул. Сићеваћка бр. 1, 11010 Београд на основу понуде  бр.22-1555 од 05.06.2018. год. 
 
 
II Одлуку о закључењу оквирног споразума објавити у року од три дана од дана доношења на Портал јавних 
набавки и на интернет страници Опште болнице Пожаревац 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 25.04.2018. године донео Одлуку бр. 22-1157  о покретању отвореног поступка ЈНОП 06/2018 
Остали медицински материјал  са циљем закључења оквирног споразума. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки, заводни бр. 22-1246  од 
07.05.2018. године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристиглo  је  16  понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 22-1733 од 22.06.2018. године, Комисија за јавну набавку је 
констатовала следеће 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: Добра 
 
2)  Подаци о јавној набавци 

2.1 Предмет јавне набавке: Остали медицински материјал   
2.2 ОРН: 33600000  -  Фармацеутски производи 
2.3 Редни број јавне набавке:  ЈНОП 06/2018 
2.4 Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 2.583.333,00  динара, и по партијама: 
 

Партија Назив партије Процењена вредност без ПДВ-а у 
динарима 

1 Балони за дисање, клик абсорбер 137.250,00 динара 

2 Натрон креч 23.350,40 динара 

3 Амбу балон 29.674,98 динара 

4 Материјал за контролу стерилизације 40.339,00 динара 

5 Равне ролне за стерилизацију 223.933,24 динара 

6 Креп папир за стерилизацију 76.100,00 динара 

7 Бактерицидно платно 83.333,00 динара 

8 Писачи за стерилизацију 19.933,30 динара 

9 Филтери за стерилизацију 65.416,65 динара 

10 Материјал за лабораторију за патологију 167.680,38 динара 

11 Хемикалије 103.718,00 динара 

11а Сирћетна киселина 1.249.98 динара 

12 Електроде ЕКГ 103.411,00 динара 

13 Фиксир РО 96.450,00 динара 

14 Електроде неутралне 71.400,00 динара 

15 Ђили тестера 6.721,00 динара 

16 Каблови за УЗ нож 671.414,00 динара 

17 Хируршки конац 5.041,66 динара 

18 Лапароскопске навлаке 31.620,00 динара 

19 Гуске, лопате, топломери, комплет за брис 76.772,06 динара 

20 Шампон против ваши 1.650,00 динара 

21 Траке за ЕКГ, ЕЕГ, ЦТГ, УЗ 133.390,00 динара 
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Партија Назив партије Процењена вредност без ПДВ-а у 
динарима 

22 Наставци за пипете 3.915,00 динара 

23 Маске за фототерапију 160.000,00 динара 

24 Сензори  за oxypac 20.000,00 динара 

25 Потрошни материјал за  bbraun пумпе 86.610,00 динара 

26 Лабораторијско стакло 1.260,66 динара 

27 Повеске 11.975,00 динара 

28 Електрохируршка оловка 8.482,00 динара 

29 Налепнице 3.450,00 динара 

30 Траке за ЕКГ  апарате произвођача ``Shiler`` 117.785,69 динара 
 
3) Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на основу 
члана 32, члана 40. и члана 40а став 1.  ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 22-1246 од 
07.05.2018. године, Конкурсне документације бр. 22-1247 од 07.05.2018.године, I Измене и допуне Конкурсне 
документације бр. 22-1439 од 28.05.2018.године на Порталу јавних набавки, а по Одлуци о покретању поступка 
директора болнице бр. 22-1157 од 25.04.2018. године 
 
4) Благовремено, тј. до дана 06.06.2018. године до 08:00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по 
наведеном редоследу 
 

Р.б. 
Број под којим 

је понуда 
заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час 

пријема 

Партије за које 
је поднета 

понуда 

1. 22-1543 05.06.2018. "Neomedica" доо, ул. Косовска бр.25 21 
000 Нови Сад 07:50 ч 2,3 

2. 22-1544 05.06.2018. "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића 
бр.75 локал 1, 18 000 Ниш 07:51 ч 12,21,30 

3. 22-1545 05.06.2018. "Makler" доо, ул. Београдска бр. 39 , 11 
000 Београд 07:52 ч 16 

4. 22-1546 05.06.2018. "Promed" доо, ул. Дожа Ђерђа бр. 31 , 
21 000 Нови Сад 07:53 ч 23 

5. 22-1547 05.06.2018. "Енгел" доо, ул. Новака Радоњића бр. 
59, 21 000 Нови Сад 07:54 ч 4,5 

6. 22-1548 05.06.2018. 
"B.Braun Adria RSRB" доо, ул. Ђорђа 

Станојевића бр. 14, 11 070 Нови  
Београд 

07:55 ч 25 

7. 22-1549 05.06.2018. "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 31, 
11 160 Београд 07:56 ч 19,27 

8. 22-1550 05.06.2018. "Medicom" доо, ул. Поцерска бр. 3, 15 
000 Шабац 07:57 ч 13 

9. 22-1551 05.06.2018. "DND Commerce" доо, ул. Цара 
Душана бр. 266, 11 080 Земун-Београд 07:58 ч 5,6 

10. 22-1552 05.06.2018. "Medisal" доо, ул. Скојевска бр. 23, 11 
271 Сурчин, Београд 07:59 ч 23 
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Р.б. 
Број под којим 

је понуда 
заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час 

пријема 

Партије за које 
је поднета 

понуда 

11. 22-1553 05.06.2018. "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш 08:00 ч 3,7,11,18,22 

12. 22-1554 05.06.2018. "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 
32 300 Горњи Милановац 08:01 ч 7,10,11,19,26,27 

13. 22-1555 05.06.2018. "Schiller" доо, ул. Сићеваћка бр. 1, 
11010 Београд 08:02 ч 30 

14. 22-1556 05.06.2018. "Драгер техника" доо, ул. Данијелова 
бр. 12-16, 11000 Београд 08:03 ч 1,2,23 

15. 22-1557 05.06.2018. 
"Superlab" доо, ул.Милутина 

Миланковића бр. 25, 11070 Нови 
Београд 

08:04 ч 3 

16. 22-1559 065.06.2018 "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 
5/3/4, 18 000 Ниш 08:04 ч 12,14 

 
5) Неблаговремених понуда није било  
 
6) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 
 
7) Оквирни споразуми ће бити закључивани на процењене вредности по партијама. Износ вредности понуде 
сваког од понуђача који је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама 
добара у понуди, ће служити само као начин да се примени критеријум „најнижа понуђена цена“, односно 
рангирају пристигле понуде. 
 
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирних споразума ће бити закључивани по 
реалним потребама највише до вредности истих (оквирних споразума) и у току њиховог трајања. Из наведеног 
следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања 
оквирног споразума. 
 
8) Стручну оцену понуда за предметну јавну набавку Комисија је извршила по партијама проверавајући 
рачунски сваку до њих, констатујући све податке из понуда, оцењујући их и рангирајући (од најповољније), те 
на основу тога предлажући одговорном лицу са којим од понуђача да закључи оквирни споразум, и то на следећи 
начин: 
 
партија 1  → Балони за дисање, клик абсорбер  
Процењена вредност износи 137.250,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
"Драгер техника" доо, ул. Данијелова бр. 
12-16, 11000 Београд бр.понуде  22-1556 од 

05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 136.992,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 164.390,40 динара  
Рок плаћања: 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 
Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 
Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 1 → Балони за дисање, клик абсорбер једину понуду поднео је понуђач "Драгер техника" доо, ул. 
Данијелова бр. 12-16, 11000 Београд  у укупном износу 136.992,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 164.390,40 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1556 од 05.06.2018. год., понуђача "Драгер техника" доо, ул. Данијелова бр. 12-16, 
11000 Београд  у укупном износу 136.992,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 164.390,40 динара.   
 
партија 2 → Натрон креч 
Процењена вредност износи 23.350,40 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Neomedica" доо, ул. Косовска 

бр.25 21 000 Нови Сад бр.понуде  
22-1543 од 05.06.2018. год. 

"Драгер техника" доо, ул. 
Данијелова бр. 12-16, 11000 
Београд бр.понуде  22-1556 

од 05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 21.680,00 динара 23.344,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 26.016,00 динара  28.012,80 динара  
Рок плаћања: 60  дана 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 
Рок употребе:  12  месеци 6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
За партију 2 → Натрон креч, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Neomedica" доо, ул. 
Косовска бр.25 21 000 Нови Сад,  у укупном износу 21.680,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 26.016,00 динара.  
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1543 од 05.06.2018. год. , понуђача "Neomedica" доо, ул. Косовска бр.25 21 000 
Нови Сад,  у укупном износу 21.680,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 26.016,00 динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 22-1556 од 05.06.2018. год., понуђача "Драгер техника" доо, ул. Данијелова бр. 12-16, 11000 
Београд у укупном износу 23.344,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 28.012,80 динара. 
 
партија 3 → Амбу балон  
Процењена вредност износи 29.674,98 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда: 3 
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"Neomedica" доо, ул. 
Косовска бр.25 21 000 

Нови Сад бр.понуде  22-
1543 од 05.06.2018. год. 

"Grosis" доо, ул. 
Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1553 од 05.06.2018. год. 

"Superlab" доо, 
ул.Милутина 

Миланковића бр. 25, 
11070 Нови Београд 
бр.понуде  22-1557 од 

05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 13.806,00 динара 16.548,00 динара 11.790,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 16.567,20 динара  19.857,60 динара  14.148,00 динара  

Рок плаћања: 60  дана 30  дана 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 60  дана 120  дана 
Рок употребе:  12  месеци 6  месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Евентуалне напомене: / / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да да 

 
За партију 3 → Амбу балон, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Superlab" доо, ул.Милутина 
Миланковића бр. 25, 11070 Нови Београд,  у укупном износу 11.790,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 14.148,00 
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1557 од 05.06.2018. год. , понуђача "Superlab" доо, ул.Милутина Миланковића бр. 
25, 11070 Нови Београд,  у укупном износу 11.790,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 14.148,00 динара 
 
II (друга): Понуда бр. 22-1543 од 05.06.2018. год., понуђача "Neomedica" доо, ул. Косовска бр.25 21 000 Нови Сад у 
укупном износу 13.806,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 16.567,20 динара. 
 
III (трећа): Понуда бр. 22-1553 од 05.06.2018. год, понуђача "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш  у 
укупном износу 16.548,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 19.857,60 динара. 
 
 
партија 4 → Материјал за контролу стерилизације  
Процењена вредност износи 40.339,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
"Енгел" доо, ул. Новака Радоњића бр. 59, 

21 000 Нови Сад бр.понуде  22-1547 од 
05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 52.141,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 62.569,20 динара  
Рок плаћања: 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:   6 месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 4 → Материјал за контролу стерилизације једину понуду поднео је понуђач "Енгел" доо, ул. Новака 
Радоњића бр. 59, 21 000 Нови Сад  у укупном износу 52.141,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 62.569,20 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1547 од 05.06.2018. год., понуђача "Енгел" доо, ул. Новака Радоњића бр. 59, 21 000 
Нови Сад  у укупном износу 52.141,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 62.569,20 динара 
 
партија 5 → Равне ролне за стерилизацију  
Процењена вредност износи 223.933,24 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 

"Енгел" доо, ул. Новака 
Радоњића бр. 59, 21 000 Нови 

Сад бр.понуде  22-1547 од 
05.06.2018. год. 

"DND Commerce" доо, ул. 
Цара Душана бр. 266, 11 080 
Земун-Београд бр.понуде  22-

1551 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 133.596,00 динара 219.200,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 160.315,20 динара  263.040,00 динара  

Рок плаћања: 90  дана 30  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
 
Комисија наручиоца је дана 19.06.2018. године упутила понуђачу "Енгел" доо захтев за сагласност са исправком 
рачунских грешака заводни бр. 22-1671. Рачунском провером утврђено је да укупна понуђена јединична цена за 
партију бр. 5 Равне ролне за стерилизацију  ставка бр.5.1 Ролна за стерилизацију равна 400ммx200мм јединична 
цена без пдв-а помножена са количином износи 35.120,00 динара ,  јединична цена са пдв-ом помножена са количином 
износи  42.144,00 динара пдв-ом ; за ставку 5.3. Ролна за стерилизацију равна 150ммx200мм јединична цена без пдв-
а помножена са количином износи 25.600,00 динара јединична цена са пдв-ом, помножена са количином износи  
30.720,00 динара са пдв-ом сабравши све ставке без пдв-а износи 128.836,00 динара а са пдв-ом 154.603,20 . 
 Понуђач "Енгел" доо је дана 21.06.2018. године доставио  сагласност наш заводни бр. 22-1712 те се понуда узима у 
даље разматрање. 
 
За партију 5 → Равне ролне за стерилизацију, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Енгел" доо, 
ул. Новака Радоњића бр. 59, 21 000 Нови Сад,  у укупном износу 128.836,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
154.603,20 динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
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I (најповољнија): Понуда бр. 22-1547 од 05.06.2018. год., понуђача "Енгел" доо, ул. Новака Радоњића бр. 59, 21 000 
Нови Сад,  у укупном износу 128.836,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 154.603,20 динара 
 
II (друга): Понуда бр. 22-1551 од 05.06.2018. год., понуђача "DND Commerce" доо, ул. Цара Душана бр. 266, 11 080 
Земун-Београд у укупном износу 219.200,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 263.040,00 динара. 
 
партија 6 → Креп папир за стерилизацију  
Процењена вредност износи 76.100,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
"DND Commerce" доо, ул. Цара Душана 
бр. 266, 11 080 Земун-Београд бр.понуде  

22-1551 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 76.100,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 91.320,00 динара  

Рок плаћања: 30  дана 

Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 6 → Креп папир за стерилизацију једину понуду поднео је понуђач "DND Commerce" доо, ул. Цара 
Душана бр. 266, 11 080 Земун-Београд  у укупном износу 76.100,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 91.320,00 динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1551 од 05.06.2018. год., понуђача "DND Commerce" доо, ул. Цара Душана бр. 266, 
11 080 Земун-Београд  у укупном износу 76.100,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 91.320,00 динара 
 
партија 7 → Бактерицидно платно  
Процењена вредност износи 83.333,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 

 
"Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 

77, 18 000 Ниш бр.понуде  22-
1553 од 05.06.2018. год. 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 

Милановац бр.понуде  22-1554 
од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 80.000,00 динара 124.000,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 96.000,00 динара  148.800,00 динара  
Рок плаћања: 30  дана 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 60  дана 120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 



 

Страна 9 од 22 
 

 
За партију 7 → Бактерицидно платно, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Grosis" доо, ул. 
Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш,  у укупном износу 80.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 96.000,00 динара.  
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1553 од 05.06.2018. год., понуђача "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш,  
у укупном износу 80.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 96.000,00 динара.   
 
II (друга): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 
Милановац у укупном износу 124.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 148.800,00 динара. 
 
партија 8 → Писачи за стерилизацију  
Процењена вредност износи 19.933,30 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 9 → Филтери за стерилизацију  
Процењена вредност износи 65.416,65 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 10 → Материјал за лабораторију за патологију  
Процењена вредност износи 167.680,38 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
"Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 

Горњи Милановац бр.понуде  22-1554 од 
05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 167.680,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 201.216,00 динара  

Рок плаћања: 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 10 → Материјал за лабораторију за патологију једину понуду поднео је понуђач "Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи Милановац у укупном износу 167.680,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 201.216,00 
динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 
Горњи Милановац у укупном износу 167.680,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 201.216,00 динара. 
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партија 11 → Хемикалије  
Процењена вредност износи 103.718,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 

18 000 Ниш бр.понуде  22-1553 од 
05.06.2018. год. 

"Flora komerc" доо, ул. Рајићева 
бр. 5, 32 300 Горњи Милановац 
бр.понуде  22-1554 од 05.06.2018. 

год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 119.165,88 динара 102.059,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 142.999,06 динара  122.470,80 динара  

Рок плаћања: 30  дана 90  дана 

Рок испоруке:  24 сата 24  сата 

Важење понуде: 60  дана  120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 11 → Хемикалије, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи Милановац,  у укупном износу 102.059,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 122.470,80 
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 
Горњи Милановац,  у укупном износу 102.059,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 122.470,80 динара.   
 
II (друга): Понуда бр. 22-1553 од 05.06.2018. год., понуђача "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш у 
укупном износу 119.165,88 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 142.999,06 динара. 
 
партија 11а → Сирћетна киселина → динара; 
Процењена вредност износи 1.249.98 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 12 → Електроде ЕКГ  
Процењена вредност износи 103.411,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
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"Metreco" доо, ул. Војводе 
Мишића бр.75 локал 1, 18 000 

Ниш бр.понуде  22-1544 од 
05.06.2018. год. 

"Labra" доо, ул. Томе 
Росандића бр. 5/3/4, 18 000 
Ниш бр.понуде  22-1559 од 

05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 104.713,00 динара 103.094,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 125.655,60 динара  123.712,80 динара  

Рок плаћања: 90  дана 30  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 60  дана 
Рок употребе:  36  месеци 12  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 12 → Електроде ЕКГ, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Labra" доо, ул. Томе 
Росандића бр. 5/3/4, 18 000 Ниш,  у укупном износу 103.094,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 123.712,80 динара.  
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1559 од 05.06.2018. год., понуђача "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 18 000 
Ниш,  у укупном износу 103.094,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 123.712,80 динара 
 
II (друга): Понуда бр. 22-1544 од 05.06.2018. год., понуђача "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића бр.75 локал 1, 18 
000 Ниш у укупном износу 104.713,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 125.655,60 динара. 
 
партија 13 → Фиксир РО  
Процењена вредност износи 96.450,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Medicom" доо, ул. Поцерска бр. 3, 15 000 
Шабац,  бр.понуде  22-1550 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 184.080,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 220.896,00 динара  
Рок плаћања: 30  дана 
Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 60  дана 
Рок употребе:  6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 13 → Фиксир РО једину понуду поднео је понуђач "Medicom" доо, ул. Поцерска бр. 3, 15 000 Шабац  у 
укупном износу 184.080,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 220.896,00 динара. Комисија констатује да је поменути 
понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. 
тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 
76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини 
прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и 
иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
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Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1550 од 05.06.2018. год., понуђача "Medicom" доо, ул. Поцерска бр. 3, 15 000 
Шабац  у укупном износу 184.080,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 220.896,00 динара 
 
партија 14 → Електроде неутралне  
Процењена вредност износи 71.400,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 18 000 Ниш 
бр.понуде  22-1559 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 71.400,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 85.680,00 динара  
Рок плаћања: 30  дана 
Рок испоруке: 24  сата 
Важење понуде: 60  дана 
Рок употребе:  12  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 
Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 14 → Електроде неутралне једину понуду поднео је понуђач "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 
18 000 Ниш у укупном износу 71.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 85.680,00 динара. Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1559 од 05.06.2018. год., понуђача "Labra" доо, ул. Томе Росандића бр. 5/3/4, 18 000 
Ниш у укупном износу 71.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 85.680,00 динара 
 
партија 15 → Ђили тестера 
Процењена вредност износи 6.721,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 16 → Каблови за УЗ нож  
Процењена вредност износи 671.414,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Makler" доо, ул. Београдска бр. 39 , 11 000 Београд 
бр.понуде  22-1545 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 671.163,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 805.395,60 динара  
Рок плаћања: 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:  6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 16 → Каблови за УЗ нож једину понуду поднео је понуђач "Makler" доо, ул. Београдска бр. 39 , 11 000 
Београд у укупном износу 671.163,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 805.395,60 динара. Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1545 од 05.06.2018. год., понуђача "Makler" доо, ул. Београдска бр. 39 , 11 000 
Београд у укупном износу 671.163,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 805.395,60 динара. 
 
партија 17 → Хируршки конац  
Процењена вредност износи 5.041,66 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 18 → Лапароскопске навлаке  
Процењена вредност износи 31.620,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш 
бр.понуде  22-1553 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 104.580,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 125.496,00 динара  

Рок плаћања: 30  дана 

Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 60  дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 18 → Лапароскопске навлаке једину понуду поднео је понуђач "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш у укупном износу 104.580,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 125.496,00 динара. Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
  
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1553 од 05.06.2018. год., понуђача "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш 
у укупном износу 104.580,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 125.496,00 динара 
 
 
партија 19 → Гуске, лопате, топломери, комплет за брис 
Процењена вредност износи 76.772,06 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
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"Sinofarm" доо, ул. Косте 
Нађа бр. 31, 11 160 Београд 

бр.понуде  22-1549 од 
05.06.2018. год. 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 

Милановац бр.понуде  22-1554 
од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 50.956,500 динара 60.157,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 61.147,80 динара  72.188,40 динара  

Рок плаћања: 90  дана 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  12  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
За партију 19 → Гуске, лопате, топломери, комплет за брис, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је 
понуђач "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 31, 11 160 Београд,  у укупном износу 50.956,500 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 61.147,80 динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1549 од 05.06.2018. год., понуђача "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 31, 11 160 
Београд,  у укупном износу 50.956,500 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 61.147,80 динара.   
 
II (друга): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 
Милановац у укупном износу 60.157,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 72.188,40 динара. 
 
партија 20 → Шампон против ваши  
Процењена вредност износи 1.650,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 21 → Траке за ЕКГ, ЕЕГ, ЦТГ, УЗ  
Процењена вредност износи 133.390,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића бр.75 локал 1, 
18 000 Ниш бр.понуде  22-1544 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 309.600,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 371.520,00 динара  
Рок плаћања: 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 
Важење понуде: 120  дана 
Рок употребе:  36  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 
Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 21 → Траке за ЕКГ, ЕЕГ, ЦТГ, УЗ једину понуду поднео је понуђач "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића 
бр.75 локал 1, 18 000 Ниш у укупном износу 309.600,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 371.520,00 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
  
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1544 од 05.06.2018. год., понуђача "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића бр.75 локал 
1, 18 000 Ниш у укупном износу 309.600,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 371.520,00 динара 
 
партија 22 → Наставци за пипете  
Процењена вредност износи 3.915,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
 

"Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш 
бр.понуде  22-1553 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 4.810,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 5.760,00 динара  
Рок плаћања: 30  дана 
Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 60  дана 
Рок употребе:  6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
 
Комисија наручиоца је дана 19.06.2018. године упутила понуђачу "Grosis" доо захтев за сагласност са исправком 
рачунских грешака заводни бр. 22-1672. Рачунском провером утврђено је да укупна понуђена јединична цена за 
партију бр. 22 Наставци за пипете - ставка бр. 22.1. Наставци за аутоматске пипете Ependorf 2-200µl  јединична 
цена са пдв-ом помножена са количином износи  2.820,00 динара са пдв-ом ; за ставку 22.2. Наставци за аутоматске 
пипете 1000µl  јединична цена са пдв-ом помножена са количином износи  1.392,00 динара са пдв-ом сабравши све 
ставке са пдв-ом  вредност партије бр.22  са пдв-ом износи 5.772,00. 
Понуђач "Grosis" доо је дана 19.06.2018. године доставио  сагласност наш заводни бр. 22-1675 те се понуда узима у 
даље разматрање. 
 
За партију 22 → Наставци за пипете једину понуду поднео је понуђач "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 
Ниш у укупном износу 4.810,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 5.772,00 динара. Комисија констатује да је поменути 
понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. 
тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 
76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини 
прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и 
иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
  
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1553 од 05.06.2018. год., понуђача "Grosis" доо, ул. Пантелејска бр. 77, 18 000 Ниш 
у укупном износу 4.810,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 5.772,00 динара 
 
партија 23 → Маске за фототерапију  
Процењена вредност износи 160.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
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"Promed" доо, ул. Дожа 
Ђерђа бр. 31 , 21 000 
Нови Сад бр.понуде  

22-1546 од 05.06.2018. 
год. 

"Medisal" доо, ул. 
Скојевска бр. 23, 11 271 

Сурчин, Београд 
бр.понуде  22-1552 од 

05.06.2018. год. 

"Драгер техника" доо, 
ул. Данијелова бр. 12-

16, 11000 Београд 
бр.понуде  22-1556 од 

05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 160.000,00 динара 157.800,00 динара 89.060,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 192.000,00 динара  189.360,00 динара  106.872,00 динара  

Рок плаћања: 60  дана 30  дана 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 90  дана 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Евентуалне напомене: / / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да да 

 
За партију 23 → Маске за фототерапију, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Драгер техника" 
доо, ул. Данијелова бр. 12-16, 11000 Београд,  у укупном износу 89.060,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 106.872,00 
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1556 од 05.06.2018.год.. , понуђача  "Драгер техника" доо, ул. Данијелова бр. 12-16, 
11000 Београд,  у укупном износу 89.060,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 106.872,00 динара.   
 
II (друга): Понуда бр. 22-1552 од 05.06.2018. год., понуђача "Medisal" доо, ул. Скојевска бр. 23, 11 271 Сурчин, 
Београд  у укупном износу 157.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 189.360,00 динара. 
 
III (трећа): Понуда бр. 22-1546 од 05.06.2018.год., понуђача "Promed" доо, ул. Дожа Ђерђа бр. 31 , 21 000 Нови Сад  
у укупном износу 160.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 192.000,00 динара. 
 
партија 24 → Сензори  за oxypac  
Процењена вредност износи 20.000,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 25 → Потрошни материјал за bbraun пумпе 
Процењена вредност износи 86.610,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 
"B.Braun Adria RSRB" доо, ул. Ђорђа 

Станојевића бр. 14, 11 070 Нови  Београд 
бр.понуде  22-1548 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 94.500,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 103.950,00 динара  
Рок плаћања: 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 
Важење понуде: 60  дана 
Рок употребе:  6  месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 
Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да 

 



 

Страна 17 од 22 
 

 
За партију 25 → Потрошни материјал за bbraun пумпе једину понуду поднео је понуђач "B.Braun Adria RSRB" 
доо, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, 11 070 Нови  Београд у укупном износу 94.500,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
103.950,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних 
услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 
предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених 
предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 
ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
  
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1548 од 05.06.2018. год., понуђача "B.Braun Adria RSRB" доо, ул. Ђорђа 
Станојевића бр. 14, 11 070 Нови  Београд у укупном износу 94.500,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 103.950,00 
динара. 
 
партија 26 → Лабораторијско стакло  
Процењена вредност износи 1.260,66 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 
Милановац бр.понуде  22-1554 од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 1.631,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 1.957,20 динара  

Рок плаћања: 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да 

 
За партију 26 → Лабораторијско стакло једину понуду поднео је понуђач "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 
300 Горњи Милановац у укупном износу 1.631,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.957,20 динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
  
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 
Горњи Милановац у укупном износу 1.631,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 1.957,20 динара 
 
партија 27 → Повеске  
Процењена вредност износи 11.975,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
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"Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 

31, 11 160 Београд бр.понуде  22-
1549 од 05.06.2018. год. 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 

Милановац бр.понуде  22-1554 
од 05.06.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 2.800,00 динара 5.800,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 3.360,00 динара  6.960,00 динара  

Рок плаћања: 90  дана 90  дана 

Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  12  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 

Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 27 → Повеске, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа 
бр. 31, 11 160 Београд,  у укупном износу 2.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 3.360,00 динара.  Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљивих и понуда без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1549 од 05.06.2018.год.. , понуђача  "Sinofarm" доо, ул. Косте Нађа бр. 31, 11 160 
Београд,  у укупном износу 2.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 3.360,00 динара.   
 
II (друга): Понуда бр. 22-1554 од 05.06.2018. год., понуђача "Flora komerc" доо, ул. Рајићева бр. 5, 32 300 Горњи 
Милановац  у укупном износу 5.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 6.960,00 динара. 
 
партија 28 → Електрохируршка оловка  
Процењена вредност износи 8.482,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 29 → Налепнице → динара; 
Процењена вредност износи 3.450,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 30 → Траке за ЕКГ  апарате произвођача ``Shiler` 
Процењена вредност износи 117.785,69 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:1 
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"Metreco" доо, ул. Војводе Мишића 
бр.75 локал 1, 18 000 Ниш бр.понуде  

22-1544 од 05.06.2018. год. 

"Schiller" доо, ул. Сићеваћка 
бр. 1, 11010 Београд бр.понуде  

22-1555 од 05.06.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 111.000,00 динара 448.000,00 динара 
Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 133.200,00 динара  537.600,00 динара  
Рок плаћања: 90  дана 90  дана 
Рок испоруке: 24  сата 24  сата 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 
Рок употребе:  36  месеци неограничен 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: 

Понуђач није доставио изјаву 
произвођача медицинског средства за 
које се потрошни материјал набавља 

да је понуђено добро апсолутно 
компатибилно са апаратом за који се 

набаља 

/ 

Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: не да 

 
Комисија констатује да Понуђач "Metreco" доо у понуди није доставио доказе о испуњењу додатних услова  и то:  
Изјаву произвођача медицинског средства за које се потрошни материјал набавља да је понуђено добро 
апсолутно компатибилно са апаратом за који се набаља.  
 
Понуда понуђача "Metreco" доо, ул. Војводе Мишића бр.75 локал 1, 18 000 Ниш,  бр. 22-1544 од 05.06.2018. год.у 
укупном износу од 111.000,00 динара без  ПДВ-а и 133.200,00 динара са ПДВ-ом одбија се као неприхватљива и не 
узима се удаље разматрање односно рангирање.  
Комисија констатује да понуђач  није доставио доказе о испуњењу свих  додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН,  (Изјаву произвођача медицинског 
средства за које се потрошни материјал набавља да је понуђено добро апсолутно компатибилно са апаратом за 
који се набаља) што понуду чини неприхватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33)  ЗЈН и понудом која 
садржи битне недостатака у вези члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН, и иста се не узима у даље разматрање, односно 
рангирање. 
 
 
За партију 30 → Траке за ЕКГ  апарате произвођача ``Shiler`, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је 
понуђач "Schiller" доо, ул. Сићеваћка бр. 1, 11010 Београд,  у укупном износу 448.000,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 537.600,00 динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-1555 од 05.06.2018.год.. , понуђача  "Schiller" доо, ул. Сићеваћка бр. 1, 11010 
Београд,  у укупном износу 448.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 537.600,00 динара.     
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9) Узимајући у обзир све наведено, а пре свега у тачки 8. овог Извештаја, те применом критеријума за 
оцењивање (вредновање) понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је предлаже одговорном лицу ОБ 
„Пожаревац“ да закључи оквирне споразуме по партијама (на процењене вредности истих), и то са следећим 
понуђачима 
 
 

Р.бр. 
партије Назив  партије Назив понуђача и број 

понуде 
Вредност без ПДВ-а 

у динарима 
Вредност са ПДВ-

ом у динарима 

1 Балони за дисање, клик абсорбер 

"Драгер техника" доо, 
ул. Данијелова бр. 12-

16, 11000 Београд 
бр.понуде  22-1556 од 

05.06.2018. год. 

137.250,00  164.700,00 

2 Натрон креч 

"Neomedica" доо, ул. 
Косовска бр.25 21 000 

Нови Сад бр.понуде  22-
1543 од 05.06.2018. год. 

23.350,40  28.020,48 

3 Амбу балон 

"Superlab" доо, 
ул.Милутина 

Миланковића бр. 25, 
11070 Нови Београд 
бр.понуде  22-1557 од 

05.06.2018. год. 

29.674,98  35.609,98 

4 Материјал за контролу 
стерилизације 

"Енгел" доо, ул. Новака 
Радоњића бр. 59, 21 000 
Нови Сад бр.понуде  22-
1547 од 05.06.2018. год. 

40.339,00  48.406,80 

5 Равне ролне за стерилизацију 

"Енгел" доо, ул. Новака 
Радоњића бр. 59, 21 000 
Нови Сад бр.понуде  22-
1547 од 05.06.2018. год. 

223.933,24  268.719,89 

6 Креп папир за стерилизацију 

"DND Commerce" доо, 
ул. Цара Душана бр. 

266, 11 080 Земун-
Београд бр.понуде  22-
1551 од 05.06.2018. год. 

76.100,00  91.320,00 

7 Бактерицидно платно 

"Grosis" доо, ул. 
Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1553 од 05.06.2018. год. 

83.333,00  99.999,60 

10 Материјал за лабораторију за 
патологију 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 

Горњи Милановац 
бр.понуде  22-1554 од 

05.06.2018. год. 

167.680,38  201.216,46 

11 Хемикалије 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 

Горњи Милановац 
бр.понуде  22-1554 од 

05.06.2018. год. 

103.718,00  124.461,60 

12 Електроде ЕКГ 

"Labra" доо, ул. Томе 
Росандића бр. 5/3/4, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1559 од 05.06.2018. год. 

103.411,00  124.093,20 

13 Фиксир РО 

"Medicom" доо, ул. 
Поцерска бр. 3, 15 000 
Шабац,  бр.понуде  22-
1550 од 05.06.2018. год. 

96.450,00  115.740,00 

14 Електроде неутралне 

"Labra" доо, ул. Томе 
Росандића бр. 5/3/4, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1559 од 05.06.2018. год. 

71.400,00  85.680,00 

 



 

Страна 21 од 22 
 

 
 
 

Р.бр. 
партије Назив  партије Назив понуђача и број 

понуде 
Вредност без ПДВ-а 

у динарима 
Вредност са ПДВ-

ом у динарима 

16 Каблови за УЗ нож 

"Makler" доо, ул. 
Београдска бр. 39 , 11 
000 Београд бр.понуде  
22-1545 од 05.06.2018. 

год. 

671.414,00  805.696,80 

18 Лапароскопске навлаке 

"Grosis" доо, ул. 
Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1553 од 05.06.2018. год. 

31.620,00  37.944,00 

19 Гуске, лопате, топломери, комплет 
за брис 

"Sinofarm" доо, ул. 
Косте Нађа бр. 31, 11 

160 Београд бр.понуде  
22-1549 од 05.06.2018. 

год. 

76.772,06 92.126,47 

21 Траке за ЕКГ, ЕЕГ, ЦТГ, УЗ 

"Metreco" доо, ул. 
Војводе Мишића бр.75 

локал 1, 18 000 Ниш 
бр.понуде  22-1544 од 

05.06.2018. год. 

133.390,00  160.068,00 

22 Наставци за пипете 

"Grosis" доо, ул. 
Пантелејска бр. 77, 18 
000 Ниш бр.понуде  22-
1553 од 05.06.2018. год. 

3.915,00  4.698,00 

23 Маске за фототерапију 

"Драгер техника" доо, 
ул. Данијелова бр. 12-

16, 11000 Београд 
бр.понуде  22-1556 од 

05.06.2018. год. 

160.000,00  192.000,00 

25 Потрошни материјал за  bbraun 
пумпе 

"B.Braun Adria RSRB" 
доо, ул. Ђорђа 

Станојевића бр. 14, 11 
070 Нови  Београд 

бр.понуде  22-1548 од 
05.06.2018. год. 

86.610,00  103.932,00 

26 Лабораторијско стакло 

"Flora komerc" доо, ул. 
Рајићева бр. 5, 32 300 

Горњи Милановац 
бр.понуде  22-1554 од 

05.06.2018. год. 

1.260,66  1.512,79 

27 Повеске 

"Sinofarm" доо, ул. 
Косте Нађа бр. 31, 11 

160 Београд бр.понуде  
22-1549 од 05.06.2018. 

год. 

11.975,00  14.370,00 

30 Траке за ЕКГ  апарате 
произвођача ``Shiler`` 

"Schiller" доо, ул. 
Сићеваћка бр. 1, 11010 
Београд бр.понуде  22-
1555 од 05.06.2018. год. 

117.785,69  141.342,83 
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Kouncuja xoncraryje ga sa napruje:

P.6p.
nanruie Hagns napruje Ilpoqerreua BpeAHocr 6es [U[B-a yArrHapr{Ma

8 flucaqu sa crepnnu:aqlrjy 19.933,30 Ar{Hapa

9 (Dnnrepr.r :a crepu.nu:aqujy 65.416,65 AuHapa

11a ClrpherHa KHceJrnHa 1,249.98 ArrHapa

t5 Rurlr recrepa 6.721,00 AuHapa

17 Xupypurxu r(oHau 5.041,66 ArrHapa

20 lllaunon [poruB Barrru 1.650,00 AnHapa

24 CeHropu 3a oxypac 20.000,00 ArrHapa

28 EnerrpoxupypuKa oJroBKa 8.482,00 AHHapa

29 Hareuuuqe 3.450,00 AHHapa

ulrje upucruua ulrje4na [oHyAa,quMe Hrrcy r4crryrLeHrr ycJIoBIr tl3 aIJIaHa 107. 3JH r4 npeAJroxxna je o4roaopHoM irrzuy
Hapfrr{ouaAa AoHece oAnyKy o o6ycrawr nocrynra 3a [peAMerrry naprujy y cKJraAy ca qJraHoM 109. cras l.3JH,alu r
flpeAoaruna Aa HaKoH rIcTeKa poKa 3a 3aruTary flpaBa LI [paBocHaxHocTII IIoMenyTe oAD/Ke, I,IMa ocHoBa :a cnponolerce
flperoBapar{Kor [ocryflKa 6es o6janruBarLa [o3[rBa 3a floAHorrleme rronyAa Ha ocHoBy qraHa 36. craa l.raqxa l) 3JH, xao
naje$nxacnr.rjer y aaroj crnyaguju, a cxoAHo poKoBrrMa Lr rorpe6aMa Hap)^IlIoqa.

Hanonreua: Hapyvlr,raq Moxe y cr!'raAy ca \nJl2 craB 2 ravraS) 3JH :arc.rsy.ruTlr oKBIrpHe c[opa3yMe u [pe poKa 3a

noAHolreme 3axreBa 3a 3arrrrnTy rrpaBa sa napruje rog mojux je nognera cauo jegua rroHyAa yKoJrr.rKo ce yKaxe uorpe6a
paAr.r HecMeranor QynrqrroHr.rcaH,a r.r paAa.

B.g {upexropa Onrure 6ornuue floxapeaau rplrxBarlro je npeg,ror Konaucuje sa jarny ua6auxy o nr6opy
uajnono,'uulrje nonyAe, re je ua ocHoBy 3aKoHcKor oBJrauhema goneo O4ryKy o 3ar<.lbyqemy or(Br{pHor crropa3yMa.

TIOYKA O TIPABHOM JIE(V:
llocae Aouou-rema oAJryKe o 3aKJLfreEy oKBr4pHor c[opa3yMa poK 3a no,(Holxe]Le 3axreBa 3a 3arnrr4ry npana je aecer (10) AaHa o.{.qaHa
o6jaen,unarsa oAnyKe na flop'ra:ry jasHr.rx Ha6asKu

3ax'resoN4 3a 3alxrl4ry npaBa He Mory ce ocnopaBarr.r paArbe Hapyqaoua npeAy3ere y nocrynKy jaeue ua6anre, aKo cy noAHocr{oqy 3axreBa
6uttu utu uorru 6uru rro3Harr.r pa3Jro3[r 3a rleroBo [oAHorIIeBe flpe I4crexa poKa 3a noAHorxere fiouyAa a norHocr,rJrall 3axreBa ra uraje
rroAHeo flpe ucTeKa Tor poKa.

Aro ie y LrcroM rrocrynry jaune Ha6asre noHoBo rro.qHer 3axreB 3a 3aIIJTI4Ty npaBa oA crpaHe r4cror noAHocr{oua 3axreBa, y rleMy ce He Mory
ocnopaBarr4 parrLe Hapyqr{oqa sa xojeje noaHocHrarl 3axreBa 3Hao UJILI Morao 3Hara npr4Jr}rKoM noAHouerba nperxoAHor 3axreBa.
3axres 3a 3arrrrr.rry npaBa noAHocH ce Hapyquouy, a ronuja ce rrcroBpeMeHo aocraBJba Peny6.nuvxoj rcoruucuju.
3axree :a saulrr.{ry EpaBa He 3a4pxaBa AaJLe axrlrBHocrr HapyrII4oIIa y nocrynxy janHe na6asxe y cKJraAy ca oApeA6aua qlraua 1 50. 3arona.
3axree sa gaurrr4Ty npaBa Mopa Aa caApxr4 cBe eJreMeHre npeAnuleue y qJraHy 151. cras 1. 3JH. .
floAsocu,rarl 3axreBa 3a 3arnrr4Ty npaaa je AyxaH Aa y3 3a,xreB 3a 3alITI,ITy npaBa AocraBr4 roKa3 o ynnarlr rarce y xoue je HaBeAeH Ha3r{B

ynrraraoqa, y rr3Hocy ol 120.000,00 Ar{Hapa, Ha xupo pauyn 6poj: 840-30678845-06, ruuSpa rurahar+,a: 153 unra 253, nosrzr ua 6poj:
0612018, rpr{Ma!'rarl: ,,Byuer Peny6nnrce Cp6uje", crpxa: ,,33II, OE "Iloxaperaq", jaaua ua6asxa orBopeHrr nocrynar (ao6pa) 6p. 0612018
u Ha3nB naplzie na xojy ce 3axreB oAHocr,r.

.(ora: uopa carpxaru rrorrrr4c osrauheHor nuqa cy6jema os,'lauheHor ga o6aaJbalLe nrrarHor npoMgra pea!'rrr3aur.rJ e

vnllaTe

Onurra 6onH+r

B.A.
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