
 

 
 

Наручилац Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“ 

 

Адреса 
Радоја Дакића 6-8 

 

Место 
Нови Београд 

 

Дел.Број 
10/1104 

 

Датум 
31.12.2013. 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), одговорно лице 

наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У 

 

о додели уговора  за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања позива  

 бр. 63-П/2013 следећим понуђачима 

 

 

 

„Uni chem“,  Београд, Страхињића Бана 44 

Партије 1,2,4,5,7-13,16-20 

За партије 7-20 једина понуда, понуда је одговарајућа и прихватљива 

Вредност  853.152,14  дин без ПДВ-а, 1.023.782,50 дин са ПДВ-ом.  

 

„Вивоген“, Нови Београд, Бул. Зорана Ђинђића 100/12 

Партија 3, вредност 51.750,00 дин без ПДВ-а;     62.100,00 дин са ПДВ-ом 

 

„ПроМедиа“, Кикинда, Краља Петра I бр. 114 

Партија 6, вредност 147.900,00 без ПДВ-а;   177.480,00 дин са ПДВ-ом. 

 
 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 12.12.2013. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без 

објављивања позива   бр. 63-П/2013, за јавну набавку Медицинских средства за лабораторију за 

медицинску генетику. Поступак отварања понуда је спроведен дана 23.12.2013. г и 25.12.2013г 

 

1)Врста предмета јавне набавке: добра 

 

2)Подаци о јавној набавци: 

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке 

 

Врста поступка јавних набавки 

Медицинска средства за лабораторију за 

медицинску генетику, Општи речник 

набавки 336900000, разни медицински 

производи 

преговарачки поступак без објављивања 

позива 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 1.309.000,00  дин 

Подаци о апропријацији у буџету, 

односно у финансијском плану за 

плаћање 

У плану ЈН за 2013.г. : позиција 2.8.6.1,  

у финансијском плану конто 426711 04 

 

 

 

 



 

 

2) Укупан број поднетих понуда: три 

 

Ред.

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач Благовремена или 

не 

1 10/1048 „Uni chem“, Београд, Страхињића 

Бана 44 

да 

2 10/1049 „ Про Медиа“, Кикинда , Краља 

Петра I бр.114 

да 

3 

 

10/1042 „Вивоген“, Нови Београд, Бул. 

Зорана Ђинђића 100/12 

да 

 

4) Основ за покретање поступка 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда:  

По члану 36. став 1. тачка 1. ЗЈН (Сл.гл.РС 124/2012) наручилац може спровести преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном поступку није добио 

ниједну понуду или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен 

предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми з 

а доделу уговора не мењају. 

Из напред наведених разлога наручилац се одлучио да  спроведе преговарачки поступак и у 

складу са чл. 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012).  

 

5)Критеријум за доделу уговора је  „Економски најповољнија понуда“.  

Елементи критеријума су: 

За партије  1,2,7-20 

         цена 40 пондера,квалитет 30 пондера,рок испоруке 30 пондера 

 Цена   -     40 пондера. За израчунавање се примењује следећа формула: 

         најнижа понуђена цена         X 40 

        _____________________________ 

         понуђена цена  

 Квалитет    30 пондера, наиме: 

        а) поседовање сертификата за примену стандарда произвођача ISO 13485 /за понуђени 

производ /  - 20 пондера    

                                                                                                                        

         -непоседовање  сертификата     ISO 13485                                    -  0 пондера 

        б) за понуђаче који доставе доказ да су ексклузивни дистрибутери иностраног    

произвођача понуђене робе – 10 пондера                                                                                                                                                                                                                

        - за понуђаче који немају такав доказ                                                   0 пондера 

 Рок испоруке       30 пондера  и то : 

-рок испоруке  до 14 дана                                                                   30 пондера 

-Рок испоруке преко 14 дана                                                                0 пондера 

За партије  3-6 

 цена 40 пондера, квалитет 30 пондера, рок испоруке 20 пондера, квалитет складиштења 

10 пондера 

 Цена        40 пондера. За израчунавање се примењује следећа формула: 

         најнижа цена         X 40 

       ______________________ 

         понуђена цена  

 Квалитет    30 пондера, наиме: 

        а)поседовање  сертификата за примену стандарда произвођача ISO 13485 /за понуђени 

производ / -20 пондера       

                                                                                                               

         - непоседовање сертификата о уведеном стандарду   ISO13485          -   0 пондера 

        б) за понуђаче који доставе доказ да су ексклузивни дистрибутери иностраног   

произвођача понуђене робе-10 пондера                                                                                                                                                                                                                      

        - за понуђаче који немају такав доказ                                                 -  0 пондера 



 Рок испоруке       20 пондера  и то : 

-рок испоруке до 14 дана                                                                    -20 пондера 

-Рок испоруке преко 14 дана                                                               -  0 пондера 

 Квалитет складиштења и дистибуције производа       10 пондера, и то : 

-Доказ да понуђач поседује услове за оптимално складиштење (хладна соба) и 

дистибуцију (возило са хладном комором)                                              - 10 пондера 

-Уколико понуђач не поседује горе наведену опрему-просторије     -  0 пондера 

       Доказ да понуђач поседује горе наведене услове је изјава (оверена печатом и потписом 

одговорног лица)са детаљним описом и техничким карактеристикама опреме која је потребна 

да би се обезбедили захтевани услови складиштења и дистрибуције робе. 

       Горе наведене доказе обавезно обележити по ставкама на које се односе , у противном неће 

бити разматрани.Наручилац може да захтева од понуђача додатна појашњења која ће му 

помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда , а може и да врши увид код понуђача. 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ 

1.Уз понуду обавезно доставити узорке понуђених  призвода уколико ти производи 

нису коришћени на Институту у претходне две године.Узорке обележити по партијама 

и дотавити их најкасније до отварања понуда. 

       2. Поседовање потврде о сагласности произвођача или увозника -заступника за учешће 

на тендеру  /ауторизација/. 

НАПОМЕНА 

Неопходно је понудити материјал по задатим критеријумима јер се ради о хуманом 

материјалу  и о лабораторији која захтева материјал високог квалитета.Процене које су 

дате кроз опис материјала који је предмет набавке базирају се на претходним детаљним 

проверама узорака разних произвођача а не на субјективном мишљењу наручиоца. 

 

-Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за понуђене партије најповољнија ће се 

бирати по редоследу пријема понуда на архиви Института. 

 

 

6/ Понуда понуђача “Uni chem“, Београд за партију 5/ Dual color probe II 10 tests, 

CYTOCELL ili odg./ је неодговарајућа јер „Dual labeled XY  satellite probe“ које су 

понудили садржи и компоненте које нису тражене. 

 
 7)Оцена понуда и предлог за доделу уговора: 

Није било неприхватљивих понуда. 

Преглед понуђених  јединичних цена и додела бодова 

 

R.B. Naziv proizvoda kol jed.me

re 

Uni 

chem 

Vivogen ProMedia uk.cena sa 

pdv-om 

proizvođa

č 

rešenje 

ALIMS-a 

1 Cell cult. flasks with Polyethylencap 

12.5cm2, Becton Dickinson ili odg. 

800 kom 103,24      

 Бодови за цену    40      

 Бодови за квалитет   30      

 Бодови за рок испоруке   30      

 Укупно бодови   100      

2 Polyethylene Transfer Pipettes,standard 

3,2ml,Brand ili odg., 500 kom 

5 kut. 1050,00      

 Бодови за цену    40      

 Бодови за квалитет   30      

 Бодови за рок испоруке   30      

 Укупно бодови   100      

3 M-MulV Reverse Transkriptase, 

Fermentas ili odg., 5000 U ( 200 u/µl) 

2 kom.  25.875,00     

 Бодови за цену     40     

 Бодови за квалитет    30     

 Бодови за рок испоруке    20     



 Бодови за квал.складиштења    10     

 Укупно бодови    100     

4 Dual color probe I 10 tests, CYTOCELL 

ili odg. 

3 pak 140.000,  151500,00    

 Бодови за цену    40      

 Бодови за квалитет   30      

 Бодови за рок испоруке   20      

 Бодови за квал.складиштења   10      

 Укупно бодови   100      

5 Dual color probe II 10 tests, CYTOCELL 

ili odg. 

2 pak 110.000,  114500,00    

 Бодови за цену    Неодг.  38,40    

 Бодови за квалитет   понуда  40 30   

 Бодови за рок испоруке     20 20   

 Бодови за квал.складиштења     10 10   

 Укупно бодови     100    

6 Single color probe 10 tests 2 pak 74.525,0  73950,00    

 Бодови за цену    39,60  40    

 Бодови за квалитет   30  30    

 Бодови за рок испоруке   20  20    

 Бодови за квал.складиштења   10  10    

 Укупно бодови   99,60  100    

7 Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1 ili 

odg., density 1119, 100ml            

8 kom. 3.850,00      

8 Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1 ili 

odg., density 1077, 100ml      

4 kom 2.910,00      

9 Phenol solution, equilibrated with 10 mM 

Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, 100мл 

1 kom 6230,00      

10 Plastične kutije za čuvanje preparata, sa 

100 mesta  

10 kom 590,00      

11 Staklene epruvete, 12 ml, graduisane, 

konusno dno 

100 ком 40,00      

12 Pasterove pipete (staklene), 145mm ,250 

kom. 

18 pak. 998,00      

13 Poly-prep slides, Sigma ili odg.,72 ком 1 pak 8060,00      

14 Reagens boca,svetla,usko grlo,100 ml 10 kom       

15 Gumeni čepovi za epruvete 50 kom       

16 Orcein, prah 2 gr 4205,00      

17 Formaldehid, 25 ml, vodeni rastvor za 

mol biologiju,Sigma ili odg. 

4 kom 4810,00      

18 Colchicine, prah, 100 mg, Sigma ili odg. 1 kom 1940,00      

19 1,3-Butadiene diepoxide, Sigma ili odg. 1 gr 3180,00      

20 Pepsin from porcine gastric mucosa, 1gr, 

MerckMillipore ili odg. 

1 kom 7945,14      

За Бодови за цену    40      

парт. Бодови за квалитет   30      

7-20 Бодови за рок испоруке   30      

 Укупно бодови   100      

          

 

 

„Uni chem“,  Београд, Страхињића Бана 44 

Партије 1,2,4,7-13,16-20 



За партије 7-20 једина понуда, понуда је одговарајућа и прихватљива 

Вредност  633.152,14  дин без ПДВ-а, 759.782,40 дин са ПДВ-ом.  

 

„Вивоген“, Нови Београд, Бул. Зорана Ђинђића 100/12 

Партија 3, вредност 51.750,00 дин без ПДВ-а;     62.100,00 дин са ПДВ-ом 

 

„ПроМедиа“, Кикинда, Краља Петра I бр. 114 

Партија 5 и 6, вредност 376.900,00 без ПДВ-а;   376.900,00 дин са ПДВ-ом. 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 

напред наведених  понуђача за доделу уговора за јавну набавку бр. 63-П/2013 

 

 

Рок важења Уговора је до дана испоруке целе количине уговорених добара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поука о правном леку 

 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана пријема исте 

препоручено са повратницом 

Одговорно лице: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

В.Д. Директорa Института 

                                                                                                                Проф.др  Радован Богдановић 
 

 

 

 

 


