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Дел.број : 01-20-I-3/2018 - 10
Датум : 29.06.2018.

Наручилац ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА

Адреса Краља Петра I, бр 70

Место 23 300 КИКИНДА

Број 01-20-I-3/2018

Датум 15.06.2018.

На основу чл.107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015 - даље: „Закон“), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРДНОСТИ УСЛУГА –
НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊАИ ЕТАЛОНИРАЊА БР. 3/2018

Уговор о јавној набавци мале вредности услуга – НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И
ЕТАЛОНИРАЊА број: 3/2018, по позиву за подношење понуде број: 01-20-I-3/2018 - 4 од
11.06.2018. године и конкурсној документацији број: 01-20-I-3/2018 од 11.06.2018.године,
објављеним на Порталу јавних набавки 11.06.2018. године, додељује се понуђачима:

Партија 1 - СЕРВИСИРАЊЕ АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА - Vicor, Маршала Толбухина 42,
11070 Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 21.06.2018. године под деловодним бројем
816-1/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА МИНИ ВИДАС - Yunycom, Булевар Ослобођења 185
11000 Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 21.06.2018. године под деловодним бројем
813/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 4 – СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА BACTEC 9050 - Vicor, Маршала Толбухина 42, 11070
Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 21.06.2018. године под деловодним бројем 816-2/18,
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као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и конкурсне
документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА – Hemolab Јурија Гагарина 14/А,стан 5 11073 Београд, чија је понуда
заведена код наручиоца 19.06.2018. године под деловодним бројем 799/18, као понуђачу који је
употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације и који је
понудио најнижу цену.
Партија 8 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА - Superlab, Милутина Миланковића
25 11070 Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године под деловодним
бројем 825/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА - Superlab, Милутина
Миланковића 25 11070 Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године
под деловодним бројем 820/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА - Superlab, Милутина Миланковића 25 11070
Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године под деловодним бројем
821/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА (ready to use) - Институт за безбедност и хуманизацију рада,
Булевар Ослобођења 30, 21000 Нови Сад, чија је понуда заведена код наручиоца 21.06.2018. године
под деловодним бројем 814/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ - Superlab, Милутина Миланковића 25 11070
Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године под деловодним бројем
823/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 13 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА Superlab, Милутина
Миланковића 25 11070 Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године
под деловодним бројем 824/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА - Superlab, Милутина
Миланковића 25 11070 Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године
под деловодним бројем 826/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ
УЗОРАКА ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА - Машински факултет
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Београд, Краљице Марије 16 11120 Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 21.06.2018.
године под деловодним бројем 815/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива
за подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a - Superlab, Милутина Миланковића 25 11070 Нови
Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године под деловодним бројем 827/18,
као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и конкурсне
документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА УРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ Superlab,
Милутина Миланковића 25 11070 Нови Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018.
године под деловодним бројем 828/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове из позива
за подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену.
Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И
UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРА - Superlab, Милутина Миланковића 25 11070 Нови Београд, чија
је понуда заведена код наручиоца 22.06.2018. године под деловодним бројем 829/18, као понуђачу
који је употпуности испунио услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације и
који је понудио најнижу цену.
Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ УСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ИЗ ВАЗДУХА -
Машински факултет Београд, Краљице Марије 16 11120 Београд, чија је понуда заведена код
наручиоца 21.06.2018. године под деловодним бројем 815/18, као понуђачу који је употпуности
испунио услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио
најнижу цену.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 11.06.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке мале вредности услуга – НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА број:
3/2018 заведену под бројем: 01-20-I-3/2018 - 1.

За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу управе за јавне набавке дана 11.06.2018.
године објавио позив за подношење понуде број: 01-20-I-3/2018 - 4 од 11.06.2018. године и
конкурсну документацију број: 01-20-I-3/2018 од 11.06.2018. године.

Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној
оцени понуда јавне набавке мале вредности услуга број: 3/2018, – НАБАВКА УСЛУГА
СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА, заведен под бројем: 01-20-I-3/2018 - 9 од 29.6.2018. године.

У Извештају је Комисија за јавну набавку констатовала следеће:
Датум и време почетка отварања понуда:

22.06.2018. године у 11:00 часова у просторијама Завода за јавно здравље Кикинда у
Кикинди, ул. Краља Петра I број 70.
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1. Предмет јавне набавке је:
Предмет јавне набавке мале вреднсоти број 01-20-I-3/2018 је набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГА
СЕРВИСИРАЊАИ ЕТАЛОНИРАЊА

Ознака из Општег речника набавки и допунског речника је:
Партија 1 – СЕРВИСИРАЊЕ АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА – ОРН 50421000 – услуге

поправке и одржавања медицинске опреме
Партија 2 – СЕРВИСИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ОРН 50410000 – услуге поправке и

одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу
Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА МИНИ ВИДАС - ОРН 50421000 – услуге поправке и

одржавања медицинске опреме
Партија 4 - СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА BACTEC 9050 - ОРН 50421000 – услуге поправке и

одржавања медицинске опреме
Партија 5 - СЕРВИСИРАЊЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВАЗДУХА

ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕОРГАНСКИХМАТЕРИЈА - ОРН 50410000 – услуге поправке и
одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 6 - СЕРВИСИРАЊЕ МИКРОСКОПА - ОРН 50421000 – услуге поправке и одржавања
медицинске опреме

Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за
мерење, испитивање и контролу

Партија 8 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА - ОРН 50410000 – услуге поправке и
одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА- ОРН 50410000 – услуге поправке
и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања
апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за
мерење, испитивање и контролу

Партија 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања
апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 13 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА - ОРН 50410000 – услуге поправке
и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 14 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АУТОКЛАВА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања
апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА - ОРН 50410000 – услуге
поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 16 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АКУСТИЧНОГ КАЛИБРАТОРА ФОНОМЕТРА - ОРН 50410000 –
услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу
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Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ
УЗОРАКА ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА - ОРН
50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 18 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕГОВА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за
мерење, испитивање и контролу

Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања
апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА УРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ - ОРН
50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу

Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања апарата
за мерење, испитивање и контролу

Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ УСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ИЗ
ВАЗДУХА - ОРН 50410000 – услуге поправке и одржавања апарата за мерење,
испитивање и контролу

2. Процењена вредност јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне набавке за набавку потрошног лабораторијског

материјала је 2.235.000,00 без обрачунатог ПДВ-а, по партијама процењена вредност:
Партија 1 - СЕРВИСИРАЊЕ АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА 275.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 2 - СЕРВИСИРАЊЕЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАМИНИ ВИДАС 100.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 4 - СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАBACTEC 9050 35.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 5 - СЕРВИСИРАЊЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВАЗДУХА

ЗА ИСПИТИВАЊЕНЕОРГАНСКИХМАТЕРИЈА 55.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 6 - СЕРВИСИРАЊЕ МИКРОСКОПА 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 120.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 8 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА 150.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА 50.00,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА 30.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ 25.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 13 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА 55.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 14 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АУТОКЛАВА 25.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА 30.000,00 без обрачунатог

ПДВ-а
Партија 16 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АКУСТИЧНОГ КАЛИБРАТОРА ФОНОМЕТРА 30.000,00 без

обрачунатог ПДВ-а
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Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ
УЗОРАКА ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА 700.000,00
без обрачунатог ПДВ-а

Партија 18 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕГОВА 65.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a 10.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА УРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ 20.000,00

без обрачунатог ПДВ-а
Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 60.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ УСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ИЗ

ВАЗДУХА 250.000,00 без обрачунатог ПДВ-а

Средства за јавну набавку електричне енергије предвиђена су у Финансијском плану Завода за јавно
здравље Кикинда и Планом јавних набавки за 2018. годину, из сопствених средстава на конту 4252 и
могу се трошити до одређеног износа и за одређене намене у периоду од годину дана.
Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2018. годину.

За набавку је планиран поступак јавне набавке мале вреднсоти. Поступак се спроводи ради
закључења уговора са једним понуђачем.

Процењена вредност јавне набавке – набавка потрошног лабораторијског материјала је 2.235.000,00
(словима: десетмилионапетстошездесетхиљададинара) без ПДВ-а.

По партијама процењена вредност:
Партија 1 - СЕРВИСИРАЊЕ АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА 275.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 2 - СЕРВИСИРАЊЕЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАМИНИ ВИДАС 100.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 4 - СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАBACTEC 9050 35.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 5 - СЕРВИСИРАЊЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ВАЗДУХА

ЗА ИСПИТИВАЊЕНЕОРГАНСКИХМАТЕРИЈА 55.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 6 - СЕРВИСИРАЊЕ МИКРОСКОПА 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 120.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 8 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА 150.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА 50.00,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА 30.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ 25.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 13 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА 55.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 14 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АУТОКЛАВА 25.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
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Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА 30.000,00 без обрачунатог
ПДВ-а

Партија 16 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АКУСТИЧНОГ КАЛИБРАТОРА ФОНОМЕТРА 30.000,00 без
обрачунатог ПДВ-а

Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ
УЗОРАКА ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА 700.000,00
без обрачунатог ПДВ-а

Партија 18 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕГОВА 65.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a 10.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА УРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ 20.000,00

без обрачунатог ПДВ-а
Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS

СПЕКТРОФОТОМЕТРА 60.000,00 без обрачунатог ПДВ-а
Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ УСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ИЗ

ВАЗДУХА 250.000,00 без обрачунатог ПДВ-а

Процењена вредност је утврђена на основу плана, спецификације, количине и тржишних цена
добара.

3. У поступку јавне набавке учествовало је 9 (девет) понуђача.

Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
1. Mega solution DOO Шидска 10, 11077 Београд
2. Hemolab, Јурија Гагарина 14/А,стан 5, 11073 Београд
3. Analysis, Гандијева 76/А, 11073 Београд
4. Promedia, Краља Петра I бр.114, 23300 Кикинда
5. Yunycom, Булевар Ослобођења 185, 11000 Београд
6. Институт за безбедносст и хуманизацију рада,

Булевар Ослобођења 30, 21000 Нови Сад
7. Mašinski fakultet Beograd, Краљице Марије 16, 11120 Београд
8. Vicor, Маршала Толбухина 42, 11070 Београд
9. Superlab, Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд

Све понуде (укупно 42 понуда) су пристигле благовремено до 10:00 часова 22.6.2018.године. Отварање
понуда истог дана у 11:00 часова текло је по датуму и времену приспећа понуда, односно отваране су
понуде, на начин приказан у записнику о отварању понуда дел.број: 01-20-II-1/2018 – 8 од 22.6.2018.године.
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Комисија је након слања Записника о отварању понуда понуђачима ради оцењивања констатовала следеће :

приспело је 42 (четрдесетдве) понуде.

Анализа понудa представља детаљан и исцрпан преглед, те је Комисија извршила разврставање понуда по
партијама и након тога приступила детаљном прегледу Понуда, приложене документације за оцену
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за учешће у
поступку.

Понуђач Mega solution DOO је конкурсну документацију припремио не узевши у обзир измене конкурсне
документације која је на Порталу управе за јавне набавке објављена 15.06.2018.године у којој је партија
СЕРВИСИРАЊЕ ДИГЕСТОРА изостављена. На основу овога наручиоц ову понуду неће узети у оцењивање.

Понуђач Analysis је је конкурсну документацију припремио не узевши у обзир измене конкурсне
документације која је на Порталу управе за јавне набавке објављена 15.06.2018.године у којој партије имају
друге редне бројеве. Приликом отварања понуда констатовано је да понуде нису спаковане у складу са
захтевима конкурсне документације поглавље VII упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2
начин подношења понуде тј. понуде за сваку партију нису спаковане посебно, већ су достављене у једној
фасцикли и спаковане у једну коверту. Комисија је увидом у приложену документацију закључила да је
достављена документацију за сваку партију те је одлучила да понуде, за сваку партију посебно, оцени као и
понуде осталих понуђача.

Понуђач Машински факултет Београд је конкурсну документацију припремио на начин који није у складу
са захтевима конкурсне документације поглавље VII упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2
начин подношења понуде тј. понуде за сваку партију нису спаковане посебно, већ су достављене у једној
фасцикли и спаковане у једну коверту. Комисија је увидом у приложену документацију закључила да је
достављена документацију за сваку партију те је одлучила да понуде, за сваку партију посебно, оцени као и
понуде осталих понуђача.
Понуђачи Mega solution DOO, Hemolab, Analysis, Yunycom, Институт за безбедност и хуманизацију рада су
конкурсну документацију припремили не узевши у обзир измене конкурсне документације која је на
Порталу управе за јавне набавке објављена 15.06.2018.године у којој партије имају друге редне бројеве.
Бројеви партија за које је понуду поднео понуђач у овом извештају о стручној оцени понуда су наведени по
редним бројевима након измене водећи рачуна да се понуде односе на предметна добра.
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4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

1. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 584/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-2 19.6.2018. у 11:32, за Партију 2 - СЕРВИСИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ је неисправна
јер нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду
Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак, за пословни капацитет нема Изјава референтног
корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне
три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком
износу понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а, као и за кадровски
капацитет нема Сертификат на меморандуму произвођача предметне опреме, издат на име радно
ангажованог сервисера, да је исти обучен за инсталацију, сервис и одржавање предметне опреме
чије је сервисирање и одржавање предмет јавне набавке. Понуђена цена износи 14.800,00 без ПДВ-а,
односно 17.760,00 са ПДВ-ом.

2. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 586/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-3 19.6.2018. у 11:32, за Партију 6 - СЕРВИСИРАЊЕ МИКРОСКОПА је неисправна јер нису
достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за
финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне
регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак, за пословни капацитет нема Изјава референтног корисника на
меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године
(2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а, као и за кадровски капацитет нема
Сертификат на меморандуму произвођача предметне опреме, издат на име радно ангажованог
сервисера, да је исти обучен за инсталацију, сервис и одржавање предметне опреме чије је
сервисирање и одржавање предмет јавне набавке. Понуђена цена износи 7.000,00 без ПДВ-а, односно
8.400,00 са ПДВ-ом.

3. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 588/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-4 19.6.2018. у 11:32, за Партију 8 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА је
достављена као заједничка понуда са Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер
нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј.
за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне
регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника
на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године
(2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
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понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 31.400,00 без
ПДВ-а, односно 37.680,00 са ПДВ-ом.

4. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1224 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА је неисправна
јер нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму
корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и
2017. године) да је понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 27.000,00 без
ПДВ-а, односно 32.400,00 са ПДВ-ом.

5. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 589/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-5 19.6.2018. у 11:32, за Партију 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА је достављена као
заједничка понуда са Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер нису достављени
сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски
капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом
доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму
корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и
2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга
за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 4.800,00 без ПДВ-а, односно
5.760,00 са ПДВ-ом.

6. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1226 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА је неисправна јер нису достављени сви
докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за пословни
капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у
референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је понуђач
извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну
партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 13.500,00 без ПДВ-а, односно 16.200,00 са
ПДВ-ом.

7. Понуда понуђача Promedia, број 413/18 од 19.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 810
21.6.2018. у 10:37, за Партију 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА је неисправна јер нису достављени сви
докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за пословни
капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у
референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је понуђач
извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну
партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 13.500,00 без ПДВ-а, односно 16.200,00 са
ПДВ-ом.

8. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 590/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-6 19.6.2018. у 11:32, за Партију 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА је достављена као заједничка понуда
са Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер нису достављени сви докази о
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испуњавању обавезних услова, тј. Копију Решења о акредитацији по захтевима стандарда СРПС ИСО
17025 и обим акредитације у оном делу који је предмет еталонирања за свако добро из партије и
додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију
потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и за
пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу
услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио
услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију
без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 10.350,00 без ПДВ-а, односно 12.420,00 са ПДВ.

9. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1227 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ је неисправна јер нису
достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за
пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу
услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је
понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за
предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 15.000,00 без ПДВ-а, односно
18.000,00 са ПДВ-ом.

10. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 591/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-7 19.6.2018. у 11:32, за Партију 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ је достављена као
заједничка понуда са Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер нису достављени
сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски
капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом
доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму
корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и
2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга
за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 3.900,00 без ПДВ-а, односно
4.680,00 са ПДВ.

11. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 592/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-8 19.6.2018. у 11:32, за Партију 13 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА је
достављена као заједничка понуда са Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер
нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј.
за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне
регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника
на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године
(2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 10.100,00 без
ПДВ-а, односно 12.120,00 са ПДВ.
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12. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 593/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-9 19.6.2018. у 11:32, за Партију 14 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АУТОКЛАВА је у достављеној понуди
означена да понуђач подноси понуду самостално, али је приложена документација као заједничка
понуда са Физичким факултетом Београд. Понуда је оцењена је као неисправна јер нису достављени
сви докази о испуњавању обавезних услова, тј. Копију Решења о акредитацији по захтевима стандарда
СРПС ИСО 17025 и обим акредитације у оном делу који је предмет еталонирања за свако добро из
партије и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски капацитет нема
Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да над
њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и
за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму корисника о
извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године)
извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну
партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена је виша од процењене вредности и износи 50.000,00
без ПДВ-а, односно 60.000,00 са ПДВ.

13. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1228 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 14 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АУТОКЛАВА је неисправна јер нису
достављени сви докази о испуњавању обавезних услова, тј. у Копији обима акредитације по захтевима
стандарда СРПС ИСО 17025 и у оном делу који је предмет еталонирања за добра из партије се види
да понуђач има акредитоване методе за еталонирање тмпературе, али не и притиска аутоклава, као и
додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за пословни капацитет нема Изјаве
референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да
је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је понуђач извршио услуге које су предмет
јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а.
Понуђена цена износи 12.000,00 без ПДВ-а, односно 14.400,00 са ПДВ-ом.

14. Понуда понуђача Promedia, број 413/18 од 19.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 811
21.6.2018. у 10:40, за Партију 15 - ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА је
неисправна јер нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму
корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и
2017. године) да је понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 13.500,00 без
ПДВ-а, односно 16.200,00 са ПДВ-ом.

15. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1231 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 15 - ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА је
неисправна јер нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму
корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и
2017. године) да је понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 18.000,00 без
ПДВ-а, односно 21.600,00 са ПДВ-ом.
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16. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 594/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-10 19.6.2018. у 11:32, за Партију 15 - ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ
СТЕРИЛИЗАТОРА је достављена као заједничка понуда са Физичким факултетом Београд, оцењена је
као неисправна јер нису достављени сви докази о испуњавању обавезних услова, тј. Копију Решења о
акредитацији по захтевима стандарда СРПС ИСО 17025 и обим акредитације у оном делу који је
предмет еталонирања за свако добро из партије и додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду
Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава
референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да
је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне
набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а.
Понуђена цена износи 11.500,00 без ПДВ-а, односно 13.800,00 са ПДВ.

17. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 596/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-11 19.6.2018. у 11:32, за Партију 16 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АКУСТИЧНОГ КАЛИБРАТОРА
ФОНОМЕТРА је у достављеној понуди означена да понуђач подноси понуду самостално, али је
приложен обим акредитације по СРПС ИСО 17025 Техничког опитног центра Београд. Понуда је
оцењена је као неисправна јер нису достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних
конкурсном документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или
потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја
или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава
референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да
је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне
набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а.
Понуђена цена је виша од процењене вредности и износи 46.400,00 без ПДВ-а, односно 55.680,00 са
ПДВ.

18. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 595/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-12 19.6.2018. у 11:32, за Партију 18 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕГОВА је неисправна јер нису
достављени сви докази о испуњавању обавезних услова, тј. Копију Решења о акредитацији по
захтевима стандарда СРПС ИСО 17025 и обим акредитације у оном делу који је предмет еталонирања
за свако добро из партије и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за
финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне
регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника
на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године
(2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу
понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 37.200,00 без
ПДВ-а, односно 44.640,00 са ПДВ.

19. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1232 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 19 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a је неисправна јер нису
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достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за
пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу
услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је
понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за
предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 10.000,00 без ПДВ-а, односно
12.000,00 са ПДВ-ом.

20. Понуда понуђача Promedia, број 413/18 од 19.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 812
21.6.2018. у 10:42, за Партију 19 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a је неисправна јер нису
достављени сви докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за
пословни капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу
услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је
понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за
предметну партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 7.200,00 без ПДВ-а, односно
8.640,00 са ПДВ-ом.

21. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 597/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-13 19.6.2018. у 11:32, за Партију 20 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА
УРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ је достављена као заједничка понуда са Физичким факултетом Београд,
оцењена је као неисправна јер нису достављени сви докази о испуњавању обавезних услова, тј. Копију
Решења о акредитацији по захтевима стандарда СРПС ИСО 17025 и обим акредитације у оном делу
који је предмет еталонирања за свако добро из партије и додатних услова захтеваних конкурсном
документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију потврде надлежног суда или потврду
Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и за пословни капацитет јер нема Изјава
референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у референтном периоду да
је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио услуге које су предмет јавне
набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију без обрачунатог ПДВ-а.
Понуђена цена износи 1.500,00 без ПДВ-а, односно 1.800,00 са ПДВ.

22. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 598/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-14 19.6.2018. у 11:32, за Партију 21 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ
СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРА је достављена као заједничка понуда са
Физичким факултетом Београд, оцењена је као неисправна јер нису достављени сви докази о
испуњавању обавезних услова, тј. Копију Решења о акредитацији по захтевима стандарда СРПС ИСО
17025 и обим акредитације у оном делу који је предмет еталонирања за свако добро из партије и
додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски капацитет нема Копију
потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да над њим
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и за
пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу
услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) извршио
услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну партију
без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 31.000,00 без ПДВ-а, односно 37.200,00 са ПДВ.
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23. Понуда понуђача Analysis, број Р-18-1233 од 18.06.2018., заведена код наручиоца под бројем 803
20.6.2018. у 11:30, за Партију 19 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ
СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРА је неисправна јер нису достављени сви
докази о испуњавању додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за пословни
капацитет нема Изјаве референтног корисника на меморандуму корисника о извршењу услуга, у
референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године) да је понуђач
извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну
партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 30.000,00 без ПДВ-а, односно 36.000,00 са
ПДВ-ом.

24. Понуда понуђача Mega solution DOO, број 599/18 од 14.06.2018., заведена код наручиоца под бројем
798-15 19.6.2018. у 11:32, за Партију 22 - ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ
УСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ИЗ ВАЗДУХА је оцењена је као неисправна јер нису достављени сви
докази о испуњавању обавезних услова, тј. Копија Решења о акредитацији по захтевима стандарда
СРПС ИСО 17025 и обим акредитације у оном делу који је предмет еталонирања за свако добро из
партије и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом, тј. за финансијски капацитет нема
Копију потврде надлежног суда или потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да над
њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак, као и
за пословни капацитет јер нема Изјава референтног корисника на меморандуму корисника о
извршењу услуга, у референтном периоду да је у претходне три године (2015., 2016. и 2017. године)
извршио услуге које су предмет јавне набавке, у двоструком износу понуђених услуга за предметну
партију без обрачунатог ПДВ-а. Понуђена цена износи 97.300,00 без ПДВ-а, односно 116.760,00 са
ПДВ.

5. Образложење - начин на који је утврђена цена понуде која је одбијена због неуобичајено ниске цене

/

6. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижа
понуђена цена, а у складу са критеријумима означеним у конкурсној документацији оцена прихватљивих
понуда је извршено на следећи начин :

Партија 1 - СЕРВИСИРАЊЕ АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 816-1/18 Vicor 70.000,00
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Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАМИНИВИДАС

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 813/18 Yunycom 95.480,00

Партија 4 – СЕРВИСИРАЊЕАПАРАТАBACTEC 9050

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 816-2/18 Vicor 25.040,00

Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 799/18 Hemolab 87.000,00

Партија 8 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 825/18 Superlab 30.772,00

Партија 9 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 820 Superlab 15.998,00

Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ТЕРМОМЕТАРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена
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1. 821/18 Superlab 4.196,00

Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде

- Цена

1. 822/18 Superlab 14.997,00
2. 814/18 Институт за безбедносст и хуманизацију рада 11.850,00

Партија 12 - ПЕЋИ ЗА ЖАРЕЊЕ

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 823/18 Superlab 7.499,00

Партија 13 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 824/18 Superlab 11.393,00

Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ СУШНИЦЕ И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 826/18 Superlab 15.497,00

Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА
ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕНЕОРГАНСКИХМАТЕРИЈА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 815/18 Машински факултет Београд 132.000,00
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Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA PROCESOR-a

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 827/18 Superlab 7.999,00

Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРАУРАЂЕНОГ У АУТОКЛАВ

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 828/18 Superlab 6.499,00

Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АТОМСКО АПСОРПЦИОНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТАРА И UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 829/18 Superlab 23.997,00

Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕУСПЕНДОВАНИХЧЕСТИЦАИЗ ВАЗДУХА

Р.бр бр.
понуде Понуђач Критеријуми за оцену понуде -

Цена

1. 815/18 Машински факултет Београд 40.000,00

7. Назив понуђача којима се додељује уговор:

Након разматрања и оцене благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда приказаних
напред у Извештају Комисије у поступку за јавну набавку мале вредности услуга – НАБАВКА УСЛУГА
СЕРВИСИРАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА бр. 3/2018, Комисија за јавну набавку констатује да су
најповољније понуде следећих понуђача понуђача:
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Ред.
бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ Најповољнији Понуђач

Износ у
динарима
без ПДВ-а

1. Партија 1 - СЕРВИСИРАЊЕ
АУТОКЛАВА И СТЕРИЛИЗАТОРА

Vicor,
Маршала Толбухина 42,
11070 Београд

70.000,00

2. Партија 3 – СЕРВИСИРАЊЕ
АПАРАТАМИНИ ВИДАС

Yunycom, Булевар
Ослобођења 185
11000 Београд

95.480,00

3. Партија 4 – СЕРВИСИРАЊЕ
АПАРАТАBACTEC 9050

Vicor
Маршала Толбухина 42,
11070 Београд

25.040,00

4.

Партија 7 - СЕРВИСИРАЊЕ
АТОМСКОАПСОРПЦИОНИХ
СПЕКТРОФОТОМЕТАРАИ UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА

Hemolab
Јурија Гагарина 14/А,стан 5
11073 Београд

87.000,00

5. Партија 8 - ЕТАЛОНИРАЊЕ
ВОЛУМЕТРИЈСКОГ ПОСУЂА

Superlab, Милутина
Миланковића 25
11070 Нови Београд

30.772,00

6. Партија 9 - ЕТАЛОНИРАЊЕ
ФОТОМЕТРА И ТУРБИДИМЕТРА

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

15.998,00

7. Партија 10 - ЕТАЛОНИРАЊЕ
ТЕРМОМЕТАРА

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

4.196,00

8. Партија 11 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ВАГА

Институт за безбедност и
хуманизацију рада,
Булевар Ослобођења 30,
21000 Нови Сад

11.850,00

9. Партија 12 - ЕТАЛОНИРАЊЕ ПЕЋИ
ЗА ЖАРЕЊЕ

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

7.499,00

10. Партија 13 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
ДИГИТАЛНИХ ТЕРМОМЕТАРА

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд 11.393,00
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11.
Партија 15 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
СУШНИЦЕ И СУВИХ
СТЕРИЛИЗАТОРА

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

15.497,00

12.

Партија 17 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
РОТАМЕТРА, РЕФЛЕКТОМЕТРА И
АПАРАТА ЗА УЗИМАЊЕУЗОРАКА
ВАЗДУХА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
НЕОРГАНСКИХМАТЕРИЈА

Машински факултет
Београд,
Краљице Марије 16
11120 Београд

132.000,00

13. Партија 19 – ЕТАЛОНИРАЊЕ ELIZA
PROCESOR-a

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

7.999,00

14.
Партија 20 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
ДИГИТАЛНОГ ТЕРМОМЕТРА
УРАЂЕНОГУ АУТОКЛАВ

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд

6.499,00

15.

Партија 21 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
АТОМСКОАПСОРПЦИОНИХ
СПЕКТРОФОТОМЕТАРАИ UV/VIS
СПЕКТРОФОТОМЕТРА

Superlab
Милутина Миланковића 25,
11070 Нови Београд 23.997,00

16.

Партија 22 – ЕТАЛОНИРАЊЕ
АПАРАТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ
УСПЕНДОВАНИХЧЕСТИЦАИЗ
ВАЗДУХА

Машински факултет
Београд,
Краљице Марије 16
11120 Београд

40.000,00

8. На основу разматрања и оцене благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда приказане у
Извештају о стручној оцени понуда, као и предлога Комисије за јавну набавку да се наведеним понуђачима
доделе уговори одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана њеног
пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје
наручиоцу.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Директор

______________________
ДОСТАВИТИ:

1. Понуђачима у отвореном поступку за јавну набавку број 01-20-I-3/2018;
2. Директору Завода за јавно здравље Кикинда;
3. Архиви
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