
 

   
Дел. бр.: 100/223  

Датум: 07.08.2014. 

                                                                                           

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

директор наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда за ЈН 15-П/2014 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста предмета: Добра 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Лабораторијска центрифуга; Лабораторијске центрифуге и прибор /42931100/ 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  
члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) 

aко због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним 

догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац 

није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. 

Околности које оправдавају хитност не могу бити ни у каквој вези са наручиоцем. 

 

Разлог: Начелник лабараторије за медицинску гнетику Института проф. Др Марија 

Гућ-Шћекић је доставила допис од 21.07.2014 године, - дел.бр. 7008/2, у коме наводи 

да је дошло до квара на центрифуги и да је сервисна сужба фирме „Alfamed“ d.o.o. 

константовала да је квар немогуће отклонити, јер се ова центрифуга више не 

производи и да резервних делова нема више у продаји. С обзиром да је ова центрифуга 

једина у овом сегменту лабараторије и да се на њој ради препарација хромозома из 

лимфоцита периферне крви, костне сржи, фибробласта, издвајање мононуклеара, 

изолација ДНК и РНК прети потпуна блокада и престанак рада Лабораторије за 

медицинску генетику, у овом сегменту.  

 

Укупан број поднетих понуда: три 

 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена 

http://www.imd.org.rs/


Табела са ценама понуђача: 

Редни 

број 

Понуђач (основни подаци) Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

1 „Кефо“ доо, Звечанска 38, Београд, ПИБ: 

105046072, МБ: 20302216 

1.210.000,00 1.452.000,00 

2 „Алфамед“ доо, Љубомира Стојановића 3, 

Београд, ПИБ: 100209988, МБ: 074131279 

961.000,00 1.153.200,00 

3 „Суперлаб“ доо, Милутина Миланковића 25, 

Београд, ПИБ: 101822498, МБ:17051717 

959.982,00 1.151.978,40 

 

Понуде које су одбијене: 

 Понуда понуђача „Кефо“ доо, је неприхватљива; понуђена цена (1.210.000,00 

динара без ПДВ-а) прелази износ процењене вредности јавне набавке 

(1.000.000,00 динара без ПДВ-а). 

 Понуда понуђача „Суперлаб“ доо, је неодговарајућа:  

- не постоји једноставна измена ротора, без употребе додатног алата, што 

је за рад веома важно 

- понуђени су адаптери за епрувете од 15 милилитара са укупно 72 места 

по ротору, а је тражено 40 места по ротору, због боље искоришћености 

капацитета 

- понуђени су адаптери за епрувете од 30 милилитара са укупно 28 места 

по ротору, тражено је 20 места по ротору 

- тражен је капацитет центрифуге од 4 х 400 милилитара, а понуђено је 4 х 

600 милилитара 

 

Најнижа и највиша понуђена цена понуђена цена: 959.982,00 динара без ПДВ-а 

„Суперлаб“ доо, 1.210.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 961.000,00 динара 

без ПДВ-а „Алфамед“ доо 

 

Период важења уговора: до реализације уговорних обавеза 

 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок 

за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о 

додели уговора на Порталу јавних набавки. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108.став 6. до 9. овог закона. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.овог 

члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  



О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

„Алфамед“ доо, Љубомира Стојановића 3, Београд, ПИБ 1100209988, МБ 074131279. 

Вредност 961.000,00 динара без ПДВ-а, 1.153.200,00 динара са ПДВ-ом. 

           

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                           Проф.др Радован Богдановић 

 

                                                                                     


