
 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 

Хајдук Вељкова 9a, 21000 Нови Сад 

  
Тел./фах: +381(21) 4877967 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Завод за трансфузију крви Војводине                
Број:ЈН-12/2019-4                                                          
Датум: 23.04.2019. 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-12/2019-
3 од 23.04.2019. године, директор Завода за трансфузију крви Војводине доноси 
дана 23.04.2019. године 
 

Одлуку о додели Уговора  
 

Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу, Дијагфарм д.о.о са седиштем у 
Београду,Краља Милутина 73 за партију 1 и 2 јавне набавке. 
Додељује се Уговор о јавној набавци понуђачу „Yunycom“д.о.о са седиштем у 
Београду,Булевар ослобођења 185, за партију 3 јавне набавке. 
Додељује се Уговор о јавној набавци понуђачу „Eco trade“ са седиштем у Нишу, 
Страхињића Бана 3, за партију 4 јавне набавке. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
1.Наручилац је дана 15.03.2019. године донео Одлуку о покретању  поступка 
јавне набавке, број ЈН-12/19. 
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-12/2019 од 19.04.2019. године, Комисија за јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој 
у Извештају о стручној оцени понуда број ЈН-12/2019-3 од 23.04.2019. године. 
 
 2.Предмет јавне набавке: број ЈН-12/19 су добра под називом :   
Материјал за медицинске тестове (Кесе за крв и вакум епрувете), процењене 
вредности 23.015.370,00 динара без Пдв-а. 
Процењена вредност партије 1. износи  21.100.000,00 динара без Пдв-а. 
Процењена вредност партије 2. износи  800.000,00 динара без Пдв-а. 
Процењена вредност партије 3. износи  292.230,00 динара без Пдв-а. 



Процењена вредност партије 4. износи  823.140,00  динара без Пдв-а. 

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

       3.Подаци о понуђачима 
Маклер д.о.о,Београдска 39/7,Београд 
„Yunycom“ д.о.о,Булевар ослобођења 185,Београд 
Суперлаб д.о.о, Милутина Миланковића 25,Нови Београд 
„Eco trade“  д.о.о Страхињића Бана 3,Ниш 
„Neomedica“ д.о.о,Ниш, Цара Константина 82-86 
Беохем 3 д.о.о, Трстењакова 9 
„Medicon“ Деч  д.о.о, Војвођанска 97,Деч 
Дијагфарм д.о.о,Краља Милутина 73,Београд 
 
4.Број под којим је понуда заведена, назив понуђача и понуђена цена 

      
        Понуда  понуђача Маклер д.о.о , број К-39  
        Понуда садржи непопуњен образац понуде, структуре цене и модел уговора. 
 

   Понуда понуђача „Yunycom“ д.о.о,број К- 41, поднета за партију 3 и 4 јавне  
   набавке 

Партија 3 
        Понуђена цена: 291.200,00  динара без Пдв-а, 320.320,00 динара са Пдв-ом. 

   Рок плаћања: 45  дана  
   Рок испоруке: 3 дана 
 
   Партија 4 

        Понуђена цена: 814.050,00  динара без Пдв-а, 976.860,00 динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 45  дана  
   Рок испоруке: 3 дана 

 
Понуда понуђача Суперлаб д.о.о, број К- 42, поднета за партију 4 јавне 
набавке 

        Понуђена цена: 726.950,00  динара без Пдв-а, 872.340,00 динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: 3 дана 
 

Понуда понуђача „Eco tradе“д.о.о, број К- 43, поднета за партију 4 јавне 
набавке 

        Понуђена цена: 697.400,00  динара без Пдв-а,836.880,00  динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: 1 дан 
 
 Понуда понуђача „Neomedicа“ д.о.о,број К- 45,поднета за партију 4 јавне  
 набавке 

        Понуђена цена: 814.600,00  динара без Пдв-а, 977.520,00 динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 60  дана  
   Рок испоруке: 5 дана 



 
Понуда понуђача Беохем-3 д.о.о,број К- 46, поднета за партију 1 и 2 јавне 
набавке 

        Понуђена цена: 22.512.000,00  динара без Пдв-а,24.763.000,00  динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: до 5 дана 
 

    Понуђена цена: 642.000,00  динара без Пдв-а,706.200,00  динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: до 5 дана 

 
Понуда понуђача „Medicon“ Деч д.о.о, број К- 47,поднета за партију 1 и 2 
јавне набавке 

        Понуђена цена: 21.072.000,00  динара без Пдв-а,23.179.200,00  динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: 3 дана 
 

    Понуђена цена: 614.000,00 динара без Пдв-а, 675.400,00  динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 90  дана  
   Рок испоруке: 3 дана 

 
Понуда понуђача „Дијагфарм“ д.о.о,број К- 48,поднета за партију 1 и 2 јавне 
набавке 

        Понуђена цена: 19.680.000,00  динара без Пдв-а, 21.648.000,00 динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 60  дана  
   Рок испоруке: 1 дан 
 

Понуђена цена: 598.000,00  динара без Пдв-а, 657.800,00 динара са Пдв-ом. 
   Рок плаћања: 60  дана  
   Рок испоруке: 1 дан 

 
5.Одбијене понуде и разлози за њихово одбијање: 
Понуда понуђача Маклер д.о.о одбијена је као неприхватљива јер је понуђач у 
понуди доставио непопуњен образац структуре цене,образац понуде и модел 
уговора. Понуда понуђача Беохем 3 д.о.о поднета за партију 1 и 2 јавне набавке, 
одбијена је као неприхватљива за партију 1 јавне набавке, јер прелази 
процењену вредност јавне набавке. 
 
6.Елементи критеријума за доделу уговора за партију 1 
Партија 1: 

1. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :         55 пондера                                                                     
2. РОК ПЛАЋАЊА                                                                                       5 пондера 
3. КВАЛИТЕТ                                                                                                40 пондера 

УКУПНО:                                          100 пондера 

 
 
 



                              Најнижа цена      
Бодовање цене врши се по формули    ________________ X 55 
 

                              Понуђена цена  
 19.680.000,00    
Дијагфарм= _______________    X 55 = 55 пондера 
  19.680.000,00 
 
 19.680.000,00    
Медицон =   _______________ X 55  = 51,366      
 21.072.000,00 
 
Бодовање рока испоруке  
 
90 дана -5 пондера 
60 дана 2 пондера 
 
Дијагфарм- 2 пондера 
Медицон -5 пондера 
 
Бодовање квалитета 
Понуђачи су добили по 40 бодова по основу бодовања кавалитета. 
 
Укупан број пондера 
Дијагфарм= 55+2+40=97 
Медицон= 51,366 +5+40=96,36 
 
7. Критеријум за доделу Уговора 
Економски најповољнија понуда за партију 1 јавне набавке.Најнижа понуђена 
цена за партију 2,3 и 4. 
 
8. Назив понуђача коме се додељује Уговор о јавној набавци 

 Дијагфарм д.о.о са седиштем у Београду,Краља Милутина 73 за партију 1 и 2 
јавне набавке. 
 „Yunycom“д.о.о са седиштем у Београду, Булевар ослобођења 185, за партију 3 
јавне набавке. 
 „Eco trade“ са седиштем у Нишу, 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 

 


