
 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 

Хајдук Вељкова 9a, 21000 Нови Сад 

  
Тел./фах: +381(21) 4877967 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војодина 
Завод за трансфузију крви Војводине                
Број:ЈН-74/2020-7                                                          
Датум: 12.06.2020. год.                                     
Нови Сад   
 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» број 68/2015) и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број ЈН-74/2020-
3 од 12.06.2020. године, директор Завода за трансфузију крви Војводине доноси 
дана 12.06.2020. године,  

 
Одлуку о додели Уговора о јавној набавци  

 
Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу “Дијагфарм” д.о.о из Београда, 
Краља Милутина 73, за партију 1 и 2   јавне набавке. 
Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу “Yunycom“ д.о.о из Београда, 
Булевар Ослобођења 185, за партију 3  јавне набавке. 
Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу “Eco trade“ д.о.о из Београда, 
Страхињића Бана 3, за партију 4  јавне набавке. 
О б у с т а в љ а  с е  п о с т у п а к  ј а в н е  н а б а в к е  з а  п а р т и ј у  5  ј а в н е  
н а б а в к е , у  с к л а д у  с а  ч л .  1 0 9 . с т а в 2 .  З а к о н а  о  ј а в н и м  
н а б а в к а м а .  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Наручилац је дана 16.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке број ЈН-74/2020. 
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Завода за трансфузију крви Војводине. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број ЈН-74/2020 од 18.05.2020. године, Комисија за јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој 
у Извештају о стручној оцени понуда број ЈН-74/2020-3 од 12.06.2020. године. 
Комисија је констатовала следеће: 
2. Опис предмета набавке, процењена вредност ,  назив и ознака из општег 
речника набавке 



Материјал за медицинске тестове (кесе за крв и вакум епрувете), процењене 
вредности 34.900.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 

 

Партија 

број 

Врста добра Јединица 

мере 

Количина 

1 Четвороструке кесе за крв K4  од 450 мл 

(CPD/SAGM), top and top 

комад 43 000 

2 Двоструке кесе за крв К2 од  450 мл 

(CPDA1) 

комад 5000 

3 Трансфер кесе од 150 мл комад 700 

Трансфер кесе од 300 мл комад 900 

4 Вакум епрувете од 3 мл са К2 EDTA комад 61 000 

Вакум епрувете од 9 мл  са К2 EDTA   комад 110 000 

Вакум епрувете од 9 мл без антикоагуланса 

и гела 

комад 500 

5 Петоструке  кесе за крв K5 од 450 мл 

(CPD/SAGM), са „ in line“филтером  за 

делеукоцитовање еритроцита, top and 

bottom 

комад 5000 

 

Назив и ознака из општег речника  набавке:  Кесе за крв 33141613 

 
3. Основни подаци о  понуђачима 

Ecotrade д.о.о из Ниша, Страхињића Бана 3 
Маклер д.о.о из Београда, Београдска 39 
“Layon“ д.o.o, Браће Југовића 7, Београд 
Беохем-3 Трстењакова 9 ,Београд 
Yunucom д.о.о из Београда,Ресавска 78 б. 
Дијагфарм д.о.о из Београда, Краља Милутина 73 

 
4. Подаци о одбијеним понудама и разлозима за њихово одбијање  
Понуда понуђача „Маклер“ д.о.о iz Београда, одбијена је као неприхватљива за 
партију 5. јавне набавке, јер  у понуди није попуњен образац структуре 
цене,образац понуде и модел уговора. Понуда понуђача Eco Trade d.o.o, 
одбијена је као неприхватљива за партију 1 јавне набавке јер је понуђач 
доставио само један узорак у отвореној алуминијумској амбалажи. Понуда 
понуђача „Layon“ d.o.o одбијена је као неприхватљива, јер у понуди није 
попуњен образац структуре цене и образац понуде. Понуда наведеног 
понуђача не садржи модел уговора. 
 
5.  Подаци из понуда 

      Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
   „Eco trade“ Страхињића Бана 3, Ниш, понуда за партију 1 и 4 
 
 



Партија 1 
Понуђена цена:17.200.000,00  динара без Пдв-а односно  18.920.000,00 динара са 
Пдв-ом. 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 1 дан 
 
Партија 4 

Понуђена цена:1.098.000,00  динара без Пдв-а односно 1.317.600,00 динара са 
Пдв-ом. 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 1 дан 
 

Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
   Маклер д.о.о, Београдска 39/7, Београд 

Понуђена цена:  динара без Пдв-а. 
  Рок плаћања:     
  Рок испоруке:  дана 
 

Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
   „Layon“ д.o.o, Браће Југовића 7,Београд, понуда за партију 4 
Партија 4 

Понуђена цена:  динара без Пдв-а. 
  Рок плаћања:     
  Рок испоруке:  дана 
 

Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
   Беохем-3, Београд, Трстењакова 9, Београд, понуда за партију 2 и 5 
Партија 2 

Понуђена цена:1.475.000,00  динара без Пдв-а односно 1.622.500,00 динара без 
Пдв-а. 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 24 сата 
 

   Партија 5 
Понуђена цена:6.525.000,00  динара без Пдв-а односно 7.177.500,00 динара без 
Пдв-а. 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке:  24 сата 

 
Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 

Yunycom д.о.о,Булевар Ослобођења 185, Београд, понуда за партију 3 и 4 јавне 
набавке 
 

Партија 3 
Понуђена цена: 292.500,00  динара без Пдв-а односно 321.750,00 динара са Пдв-
ом 

  Рок плаћања: 45     



  Рок испоруке:  2 дана 
 

Партија 4 
Понуђена цена: 1.313.100,00 динара без Пдв-а односно 1.575.720,00 динара са 
Пдв-ом 

  Рок плаћања: 45 дана    
  Рок испоруке: 2 дана 

 
Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена: 
Дијагфарм д.о.о, Краља Милутина 73, Београд, понуда за партију 1,2,3 и 5 јавне 
набавке 
 
Партија 1 

Понуђена цена: 18.275.000,00 динара без Пдв-а односно 20.102.500,00 динара без 
Пдв-а. 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 1 дан 
 
Партија 2 

  Понуђена цена:1.465.000,00  динара без Пдв-а односно 1.611.500,00 динара са 
Пдв-ом 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 1 дан 
 
Партија 3 

  Понуђена цена: 313.000,00 динара без Пдв-а односно 344.300,00 динара са Пдв-
ом 

  Рок плаћања: 90 дана    
  Рок испоруке: 1 дан 
 
Партија 5 

  Понуђена цена:6.450.000,00  динара без Пдв-а односно 7.095.000,00 динара без 
Пдв-а 

  Рок плаћања:90 дана     
  Рок испоруке: 1 дан 

 
 
6. Критеријум за доделу уговора : 
Опис и дефиниција подкритеријума: 
 

1. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :                45 пондера                                                                     

2. РОК ПЛАЋАЊА                                                                                      5 пондера 

3. КВАЛИТЕТ                                                                                               50 пондера 

    УКУПНО:                                               100 пондера 

 

 

 



 

 

 

Методологија примене елемената подкритеријума: 

Р.бр. Назив подкритеријума за оцену понуда Формула/скала Укупно пондера 

I) ЦЕНА: 
Максималан број 

пондера 

1. Укупна цена без ПДВ-а најнижа цена х 45/ 

понуђена цена 
  45 ПОНДЕРА 

II) РОК ПЛАЋАЊА: Максималан број 

пондера 

1. 90 дана 05 пондера      

5 ПОНДЕРА 
 60 дана 02 пондера 

III) КВАЛИТЕТ:  

1. Рок употребе кеса декларисан на спољашњем паковању Максималан број 

пондера 

 Преко 24 месеца 05 пондера  

    5 ПОНДЕРА 
 До 24 месеца 02 пондера 

2. Кесе за чување тромбоцита Максималан број 

пондера 

Могућност чувања тромбоцита до 5 дана у 

трансфер кеси за плазму (друга трансфер 

кеса) и трансфер кеси за тромбоците (кеса 

са SAGM, трећа трансфер кеса). Потребно 

је да време чувања тромбоцита пише на 

кеси. 

 

05 пондера 

 

 

 

 

5 ПОНДЕРА 

Могућност чувања тромбоцита до 5 дана 

само у трансфер кеси за тромбоците (кеса 

са SAGM, трећа трансфер кеса). Потребно 

је да време чувања тромбоцита пише на 

кеси. 

 

02 пондера 

3. Минимална температура складиштења кеса декларисана на 

спољашњем паковању: 

Максималан број 

пондера 

 0-2ºC 05 пондера     

5 ПОНДЕРА 
 3 ºC  и више 02 пондера 

4. Максимална температура складиштења кеса декларисана на 

спољашњем паковању: 

Максималан број 

пондера 

 31 ºC и више    05 пондера     

5 ПОНДЕРА 
 ниже од 31 ºC    02 пондера 

5. Игла за пункцију-силиконизирана и троструко сечена: Максималан број 

пондера 



 Силиконизирана и троструко сечена 05 пондера  

5 ПОНДЕРА 
 Није силиконизирана и троструко сечена 02 пондера 

6. Пластични наставак-држач за вакум епрувете: Максималан број 

пондера 

 Пластични наставак-држач за вакум 

епрувете 

05 пондера  

    5 ПОНДЕРА 

 Без пластичног наставка-држач за вакум 

епрувете 

02 пондера 

7.  Трајна заштита за иглу након донације Максималан број 

пондера 

 Са трајном заштитом за иглу након 

донације 

05 пондера  

5 ПОНДЕРА 

 Без трајне заштите за иглу након донације 02 пондера 

8. Додатна кесица за узорковање (predonation sample bag) Максималан број 

пондера 

 Са додатном кесицом за узорковање 05 пондера     

 5 ПОНДЕРА 

 Без додатне кесице за узорковање 02 пондера 

9. Oјачање око отвора за качење на Buffy coat сателитској кеси Максималан број 

пондера 

 Са ојачањем 05 пондера      

5 ПОНДЕРА 

 Без ојачања 02 пондера 

10. Квалитет унутрашњег и спољашњег паковања кеса Максималан број 

пондера 

 Транспортна картонска кутија+вишеслојна 

алуминијумска фолија+провидна ПВЦ 

фолија 

05 пондера      

5 ПОНДЕРА 

 Транспортна картонска кутија+ провидна 

ПВЦ фолија 

02 пондера 

  
         УКУПНО: 

 

100 ПОНДЕРА 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
7. Назив понуђача коме се додељује уговор о јавној набавци 

“Дијагфарм” д.о.о из Београда, Краља Милутина 73, за партију 1, 2  јавне 
набавке. 
“Yunycom“ д.о.о из Београда, Булевар Ослобођења 185, за партију 3  јавне 
набавке. 
“Eco trade“ д.о.о из Београда, Страхињића бана 3, за партију 4  јавне набавке. 
 
 
 
 

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права се може поднети 
у року од 10 дана од дана објаве одлуке на порталу Управе за јавне 
набавке. 

 
 
 
 

         ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
                                       _________________________ 
                                  Прим. др сц.мед Сања Богдановић в.д 
 

 


