
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
Број: 942/5 
Датум: 04.07.2016. године 
Б е о г р а д  - Палмотићева 37 
 

На основу члана 108,  став 1,  у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015. и 68/2015.) и Извештаја Комисије за јавну набавку о 
стручној оцени понуде бр. 942/4 од 24.06.2016. године и члана 22.Статута Института за ментално 
здравље, доносим следећу 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора 

   

УГОВОРИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ 
МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА ДОДЕЉУЈУ СЕ: 

1. ''АЛФАМЕД’’ доо, 11108 Београд, Љубомира Стојановића бр. 3 за партију бр. 16 - 
Судови за култивацију плодове воде 

2. ''BEOСОMPASS’’ доо, 11000 Београд, Звечанска 60/22 за партију бр. 5 - Латекс 
рукавице 

3. ''NeoMedica’’Export – Import доо, 18000 Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82 
– 86 за партију бр.15 - Vakutajneri i igle, 

4. '’ADOC’’ доо, 11147 Београд, Чукарица, Милорада Јовановића бр. 11 за партије бр. 9 - 
Тест траке и ланцете за мерење глукозе и бр. 12 - Биохемијски реагенси за ''Cobas 
Integra 400++’’, 

5. ''SINOFARM’’ доо, 11160 Београд, Косте Нађа бр. 31 за партије бр: 1 - Игле, системи, 
шприцеви, 4 - Завојни материјал, фластери, маске,  8 - Средства за дезинфекцију 
подова 

6. '’PAN STAR’’ доо, 21000 Нови Сад, Которска бр. 61 б за партије бр: 3 - Беби систем за 
вађење крви са вакутајнером и 7 - Средства за дезинфекцију и прање, 

7.  ''ФАРМАЛОГИСТ'' доо, 11000 Београд, Миријевски булевар бр. 3 за партију бр: 10 - 
Шприцеви и игле за потребе генетичке лабораторије. 

8. ''BioGnost S’’ доо, 11030 Београд, Благоја Паровића бр. 17/1 за партију бр. 14 - 
Тестови за детекцију дрога. 

9. '’M Line’’ доо, Земун, Сремска бр. 6 за партије бр: 2 - Шпатуле, Есмархова повеска, 
топломери и 6 - Вата, санитетска и папирна, 

10. ''SuperLab’’ доо, 11070 Нови Бгд, Милутина Миланковића бр. 25, локал 216, за партије 
бр: 11 - Хематолошки реагенси, 13 - Потрошни материјал за биохемијску 
лабораторију  и 20 – ''Penicilin/streptomicin''. 

11. '’RTC’’ доо, 11000 Београд, Косте Главинића бр. 9 за партије бр. 21 – ''Amniocrhome 
Plus'' и 22 – ''Lymprochrome'' и  

12. '’ProMedia’’ доо, 23300 Кикинда, Краља Петра првог бр. 114 за партије бр: 17 – ''Ham’s 
F10 bez L glutamina'', 18 – ''Fetal Bovine Serum (amnion cell tested)' и 19 – ''Colcemid 
solution liguid''. 
 

ОДБИЈА СЕ ПОНУДА ПОНУЂАЧА ''SuperLab’’ доо, 11070 Нови Бгд, Милутина Миланковића 
бр. 25, локал 216 за партије бр. 17 и 19 као НЕПРИХВАТЉИВА, због битних недостатака.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Институт за ментално здравље из Београда, Палмотићева бр. 37 је у својству наручиоца, 

одлуком директора бр. 942 од 19.05.2016. године покренуо отворени поступак јавне набавке за 
набавку добара – санитетског и медицинског потрошног материјала, по партијама за потребе 
Института за ментално здравље, за период од годину дана. Број јавне набавке из Плана јавних 
набавки за 2016. године је ЈН бр. 1.1.2/2016.  

По истеку рока за достављање понуда до дана одређеног за пријем понуда, односно до 
21.06.2016. године, до 10,00 часова пристигло је 12 (дванаест) понуда које су благовремене, а 
неблаговремених понуда није било. Јавно отварање понуда извршено је истог дана са почетком у 
11,00 часова, о чему је сачињен записник о јавном отварању понуда број 942/3 од 21.06.2016. 
године.  

 



Комисија за јавне набавке констатује да је пристигло 12 (дванаест) понуда и то од 
следећих понуђача:  

 
1. ''АЛФАМЕД’’ доо, 11108 Београд, Љубомира Стојановића бр. 3 за партију бр. 16 - Судови 

за култивацију плодове воде 
2. ''BEOСОMPASS’’ доо, 11000 Београд, Звечанска 60/22 за партију бр. 5 - Латекс рукавице 
3. ''NeoMedica’’Export – Import доо, 18000 Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82 – 86 

за партију бр.15 - Vakutajneri i igle, 
4. '’ADOC’’ доо, 11147 Београд, Чукарица, Милорада Јовановића бр. 11 за партије бр. 9 - Тест 

траке и ланцете за мерење глукозе и бр. 12 - Биохемијски реагенси за ''Cobas Integra 
400++’’, 

5. ''SINOFARM’’ доо, 11160 Београд, Косте Нађа бр. 31 за партије бр: 1 - Игле, систем, 
шприцеви, 4 - Завојни материјал, фластери, маске, 5 - Латекс рукавице, 8 - Средства за 
дезинфекцију подова и 10 - Шприцеви и игле за потребе генетичке лабораторије 

6. '’PAN STAR’’ доо, 21000 Нови Сад, Которска бр. 61 б за партије бр: 1 - Игле, системи и 
шприцеви, 3 - Беби систем за вађење крви са вакутајнером, 4 - Завојни материјал, 
фластери, маске, 5 – Латекс рукавице, 7 - Средства за дезинфекцију и прање, 8 - Средства 
за дезинфекцију подова и 13 - Потрошни материјал за биохемијску лабораторију. 

7.  ''ФАРМАЛОГИСТ'' доо, 11000 Београд, Миријевски булевар бр. 3 за партије бр: 6 - Вата, 
санитетска и папирна, 8 - Средства за дезинфекцију подова, 9 - Тест траке и ланцете за 
мерење глукозе и 10 - Шприцеви и игле за потребе генетичке лабораторије. 

8. ''BioGnost S’’ доо, 11030 Београд, Благоја Паровића бр. 17/1 за партију бр. 14 - Тестови за 
детекцију дрога. 

9. '’M Line’’ доо, Земун, Сремска бр. 6 за партије бр: 1 - Игле, системи, шприцеви, 2 - 
Шпатуле, Есмархова повеска, топломери, 5 - Латекс рукавице и 6 - Вата, санитетска и 
папирна. 

10. ''SuperLab’’ доо, 11070 Нови Бгд, Милутина Миланковића бр. 25, локал 216, за партије бр: 
11 - Хематолошки реагенси, 13 - Потрошни материјал за биохемијску лабораторију, 17 – 
''Ham’s F10 bez L glutamina'', 19 – ''Colcemid solution liguid'' и 20 – ''Penicilin/streptomicin''. 

11. '’RTC’’ доо, 11000 Београд, Косте Главинића бр. 9 за партије бр. 21 – ''Amniocrhome Plus'' и 
22 – ''Lymprochrome''.  

12. '’ProMedica’’ доо, 23300 Кикинда, Краља Петра првог бр. 114 за партије бр: 17 – ''Ham’s F10 
bez L glutamina'', 18 – ''Fetal Bovine Serum (amnion cell tested)'', 19 – ''Colcemid solution 
liguid'', 20 – ''Penicilin/streptomicin'', 21 – ''Amniocrhome Plus'' и 22 – ''Lymprochrome''. 

 
Комисија за јавне набавке је констатовала да су понуде одговарајуће и прихватљиве и да 

садрже сва документа тражена конкурсном документацијом, којима се доказује испуњеност 
услова за учешће у поступку јавне набавке изузев понуде понуђача ''SuperLab’’ доо, 11070 Нови 
Бгд за партију бр. 17 и 19, с обзиром да не садржи решење АЛИМСА, што је обавезан услов 
захтеван конкурсном документацијом. Такође се констатује да су за партије бр. 3, 10 и 15 
достављени тражени узорци од понуђача који су поднели понуде за наведене партије.   

 
На основу Извештаја о стручној оцени понуда и применом критеријума ''најнижа понуђена 

цена''  уговори су додељењни следећим понуђачима: 
 

1. ПОНУЂАЧ: ''АЛФАМЕД’’ доо, 11108 Београд, Љубомира Стојановића бр. 3 
За понуду бр. 435-32/16. од 20.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

 
16 

Судови за култивацију плодове 
воде 

114.570,00 137.4874,00 

 
 

2. ПОНУЂАЧ: ''BEOСОMPASS’’ доо, 11000 Београд, Звечанска 60/22 
За понуду број III / 2016. од 17.06.2016. године 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

5 Латекс рукавице 70.400,00 84.480,00 
 



 
3. ПОНУЂАЧ: ''NeoMedica’’Export – Import доо, 18000 Ниш, Булевар светог цара 

Константина бр. 82 – 86 
За понуду број 336/16 од 16.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

15 Vakutajneri i igle 230.860,00 272.577,00 
 
 

4. ПОНУЂАЧ: '’ADOC’’ доо, 11147 Београд, Чукарица, Милорада Јовановића бр. 11 
За понуду бр: 8713 од 17.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

 
9 

Тест траке и ланцете за мерење 
глукозе 

34.000,00 37.400,00 

12 Биохемијски реагенси за ''Cobas 
Integra 400++’’ 

2.132.015,85 2.558.419,02 

 
5. ПОНУЂАЧ: 'SINOFARM’’ доо, 11160 Београд, Косте Нађа бр. 31 

За понуду бр:692 од 17.06.2016. године. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ПОНУЂАЧ: '’PAN STAR’’ доо, 21000 Нови Сад, Которска бр. 61 б 
За понуду бр: 121 од 17.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

3 Беби систем за вађење крви са 
вакутајнером 

6.300,00 6.930,00 

7 Средства за дезинфекцију и 
прање 

233.930,00 280.716,00 

 
 

7. ПОНУЂАЧ: ''ФАРМАЛОГИСТ'' доо, 11000 Београд, Миријевски булевар бр. 3 
За понуду бр: П.002184 од 20.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена цена 
без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

10 Шприцеви и игле за потребе 
генетичке лабораторије 

21.639,44 23.803,39 

 
 

8. ПОНУЂАЧ: ''BioGnost S’’ доо, 11030 Београд, Благоја Паровића бр. 17/1 
За понуду бр:174/16 од 06.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена цена 
без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

14 Тестови за детекцију дрога 573.175,00 687.810,00 
 
 

9. ПОНУЂАЧ: '’M Line’’ доо, Земун, Сремска бр. 6 
За понуду бр: 837/2016. од 20.06.2016. године. 

Ред.бр. Назив  Понуђена цена Понуђена цена са 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена 
цена без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

1 Игле, систем, шприцеви 29.494,00 32.467,40 
4 Завојни материјал, фластери, 

маске 
24.412,50 29.295,00 

8 Средства за дезинфекцију 
подова 

10.737,00 12.884,40 



партије партије без пдв пдв 
2 Шпатуле, Есмархова 

повеска, топломери 
12.665,00 15.198,00 

6 Вата, санитетска и папирна 61.930,00 73.044,00 
 
 

10. ПОНУЂАЧ: ''SuperLab’’ доо, 11070 Нови Бгд, Милутина Миланковића бр. 25, лок. 216 
За понуду бр.П16-17.063 од 20.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена цена 
без пдв 

Понуђена цена 
са пдв 

11 Хематолошки реагенси 190.411,50 228.493,80 
13 Потрошни материјал за 

биохемијску лабораторију 
125.441,00 150.229,20 

 
20 

 
Penicilin/streptomicin 

3.267,00 3.920,40 

Понуђач за партију бр. 17 није доставио решење АЛИМСА које је тражено конкурсном 
документацијом.  

 
 

11. ПОНУЂАЧ: '’RTC’’ доо, 11000 Београд, Косте Главинића бр. 9 
За понуду бр: 110/М21 од 21.06.2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена цена 
без пдв 

Понуђена цена са 
пдв 

21 Amniocrhome Plus  100.360,00 120.432,00 
22 Lymprochrome 84.360,00 101.234,00 

 
 

12. ПОНУЂАЧ: '’ProMedica’’ доо, 23300 Кикинда, Краља Петра првог бр. 114 
За понуду бр.: 366/16 од 17.06..2016. године. 

Ред.бр. 
партије 

Назив  
партије 

Понуђена цена 
без пдв 

Понуђена цена 
са пдв 

17 Ham’s F10 bez L glutamina 63.000,00 75.600,00 
18 Fetal Bovine Serum (amnion 

cell tested) 
151.000,00 181.200,00 

19 Colcemid solution liguid 69.200,00 83.040,00 
 

 
 

Одлука о додели јавне набавке објављује се на порталу Јавних набавки и интернет 
страници наручиоца у законском року.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 

свако заинтересовано лице или пословно удружење у року од 10 (десет) дана од дана 
објављивања одлуке о додели јавне набавке на порталу Управе за јавне набавке. Захтев за 
заштиту права подноси подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно, 
електронском поштом на е-маил, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.  
 
 
                  За Наручиоца 

                     Д И Р Е К Т О Р 

                                        Проф. др Душица Лечић Тошевски 


