
Дел. бр.: 10/1218 

Датум: 31.08.2015.    

 

                                                                                              

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), 

директор наручиоца доноси:  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке 16/2015 

за партију 6 

 

 

За коју је покренут отворени поступак по Одлуци о покретању поступка дел.бр.10/656 

дана 19.05.2015 године. 

 

Врста предмета јавне набавке: добра 

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра – 

Дезинфекција; Средства за дезинфекцију /24455000/ 

Врста поступка јавних набавки: отворени поступак 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: 
План јавних набавки за 2015.годину – Добра – позиција – 1.1.13 – Дезинфекција – конто 

426711 

 

Процењена вредност јавне набавке бр. 16/2015: 6.666.667,00 динара без ПДВ-а 

 

Укупан број поднетих понуда: 7 (седам) 

 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач Датум 

пријема 

понуде (час) 

Благовремена 

или не 

1 10/978 „Pan Star“ doo, Которска 61б, Нови 

Сад 21000, ПИБ 100728549, МБ 

08596280 

15.07.2015. у 

10:10 

Да 

2 10/980 „PTM“ doo, Стојана Новаковића 51, 

Шабац 15000, ПИБ 100081544, МБ 

17435400 

15.07.2015. у 

12:00 

Да 

3 10/981 „Inel Medik VP“ doo, Калемарска 

2Б, Београд – Врчин 11224, ПИБ 

107626097, МБ 20839813  

15.07.2015. у 

12:05 

Да 

4 10/985 „MD Imaging“ doo, Алексе 

Ненадовића 1, Београд 11000, ПИБ 

101977279, МБ 17072579 

16.07.2015. у 

08:15 

Да 

5 10/986 „PMM Surgical Med“ doo, 

Пазовачки пут 16а, Земун 11080, 

ПИБ 107575663, МБ 20829702 

16.07.2015. у 

08:20 

Да 



6 10/987 „Topchemie Medlab“ doo, Змај 

Огњеног Вука 2, Београд 11000, ПИБ 

104045566, МБ 20082054 

16.07.2015. у 

08:25 

Да 

7 10/988 „Maglovac“ doo, Републичка 11, 

Београд 11000, ПИБ 1004200870, МБ 

17076302 

16.07.2015. у 

08:35 

Да 

 

 

Разлог за обуставу поступка: 

Наручилац  констатује нa основу Извештаја о стручној оцени понуда дел.бр. 10/1101 од 

10.08.2015. да нису испуњени услови за доделу уговора за партију 6 (све понуде су 

неприхватљиве). 

 Понуда понуђача  „Pan Star“ doo је неприхватљива, понуђена цена 4.274.400,00 

динара без ПДВ-а је изнад процењене вредности 897.800,00 динара без ПДВ-а. 

 Понуда понуђача  „MD Imaging“ doo је неприхватљива, понуђена цена 

4.111.600,00 динара без ПДВ-а је изнад процењене вредности 897.800,00 динара 

без ПДВ-а. 

 Понуда понуђача „PMM Surgical Med“ doo је неприхватљива: - за ставке 6/1 и 

6/2, дате су концентрације за понуђени производ 0,5%, међутим у конкурсној 

документацији стоје сл.технички захтеви за ставку 6/1 Медицинско средство за 

дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената ма бази комбинације 

алкил-амина и QUAT (изразити цену једног литра радног раствора за контактно 

време 15 минута за микобактерицидну, фунгицидну и вируцидну ефикасност), 

паковање до 2 литре и 6/2 Медицинско средство за дезинфекцију хируршких и 

медицинских инструмената ма бази комбинације алкил-амина и QUAT (изразити 

цену једног литра радног раствора за контактно време 15 минута за 

микобактерицидну, фунгицидну и вируцидну ефикасност), паковање до 6 

литара. У каталогу произвођача за производ који је понуђен Deconex 53 

Instrument за ставке 6/1 и 6/2, да би испунио захтеве из конкурсне 

документације, мора се примењивати у концентарцији од 2%.  

 

 Понуда понуђача „Topchemie Medlab“ doo је неприхватљива: - за ставке 6/1 и 

6/2, дате су концентрације за понуђени производ 0,5%, међутим у конкурсној 

документацији стоје сл.технички захтеви за ставку 6/1 Медицинско средство за 

дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената ма бази комбинације 

алкил-амина и QUAT (изразити цену једног литра радног раствора за контактно 

време 15 минута за микобактерицидну, фунгицидну и вируцидну ефикасност), 

паковање до 2 литре и 6/2 Медицинско средство за дезинфекцију хируршких и 

медицинских инструмената ма бази комбинације алкил-амина и QUAT (изразити 

цену једног литра радног раствора за контактно време 15 минута за 

микобактерицидну, фунгицидну и вируцидну ефикасност), паковање до 6 

литара. У каталогу произвођача за производ који је понуђен Deconex 53 

Instrument за ставке 6/1 и 6/2, да би испунио захтеве из конкурсне 

документације, мора се примењивати у концентарцији од 2%.  

 Понуда понуђача „Maglovac“ doo је неприхватљива, понуђени производ је на 

бази персирћетне киселине, не садржи алкиламин и QUAT. 

 

Подаци о поновном покретању поступка: 

Наручилац ће покренути поново поступак јавне набавке, кад се за то стекну законски 

услови. 
 

 


