
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЈН - 50/04-2020/4 

ДАНА: 10.04.2020.год. 

 

 

 

На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 50/04-2020/3 од  07.04.2020. Комисијe за 

јавну набавку добара ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ  која 

се код Наручиоца води под бројем 50/04-2020, Медицински факултет у Београду на основу 

чл. 108.  а у вези а чл.107, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр.124/2012,14/15 

и  68/15), доноси  

 

 

 

О Д Л У К У 

o додели уговора  

 

Додељује се уговор за јавну набавку добара - ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ    (ЈН бр. 50/04-2020) следећим понуђачима:  

 

1. За партију  I - Laboratorijska plastika za molekularnu dijagnostiku додељује се уговор 

понуђачу Alfagenetics d.o.o. са седиштем у ул. Цвијићева бр.128, 11 000  Београд. 

2. За партију  III - Reagensi za molekularnu dijagnostiku – gel elektroforeza додељује се 

уговор понуђачу RTC d.o.o. са седиштем у ул. Косте Главинића бр. 9, 11 000 

Београд. 

3. За партију IV - Reagensi za molekularnu dijagnostiku – PCR, RT-PCR додељује се 

уговор понуђачу Alfagenetics d.o.o. са седиштем у ул. Цвијићева бр.128 11 000  

Београд. 

4. За партију V - Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) додељује се уговор 

понуђачу VICOR d.o.o. са седиштем у ул. Бул. Маршала Толбухина 42, 11 000 

Београд 

5. За партију VI - (Medicinska sredstva) – Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) 

додељује се уговор понуђачу LABENA d.o.o. са седиштем у ул.  Булевар Зорана 

Ђинђића 123г,  

По истеку рока за за подношење Захтева за заштиту права Наручилац ће са 

понуђачима којима је додељен уговор закључити уговор за набавку 

 

Образложење 

 

Наручилац, Медицински факултет у Београду са седиштем у ул. Др. Суботића бр.8 

је у складу са чл.60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. . 124/2012,14/15 и 

68/15) објавио позив за достављање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних 

набавки 12.02.2020.год. и  на интернет страници Медицинског факултета у Београду.  

Предмет јавнe  набавкe су следећа добра: - ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ 

МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ  

Подаци о апропријацији у Финансијском плану и Плану набавки за  2020. год.: јавна 

набавка добара – конто 426720-медицински и лабораторијски материјал 

Процењена вредност јавне набавке је 5.555.000,00 дин. без ПДВ-а динара. 



 

јавнe набавкe је обликован у шест партија и то: 

1. ПАРТИЈА  I - Laboratorijska plastika za molekularnu dijagnostiku 

2. ПАРТИЈА  II - Laboratorijska plastika za uzorkovanje 

3. ПАРТИЈА  III - Reagensi za molekularnu dijagnostiku – gel elektroforeza 

4. ПАРТИЈА IV - Reagensi za molekularnu dijagnostiku – PCR, RT-PCR 

5. ПАРТИЈА  V - Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) 

6. ПАРТИЈА  VI - (Medicinska sredstva) – Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) 

Исказано по партијама процењена вредност јавне набавке износи: 

 

1. Партиja I – 1 365.000,00  дин.без ПДВ-а 

2. Партиja II –  15.000.00 дин.без ПДВ-а   

3. Партиja III – 310.000,00  дин.без ПДВ-а  

4. Партиja IV – 2.175.000,00  дин.без ПДВ-а    

5. Партиja V – 1.160.000,00  дин.без ПДВ-а 

6. Партиja VI – 530.000,00  дин.без ПДВ-а  

 

За партиjу I - Laboratorijska plastika za molekularnu dijagnostiku  Наручилац је добио три 

понуде  и то од следећих понуђача: 

 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

Alfagenetics d.o.o. 

Цвијићева бр.128 

11 000  Београд 

1782/1 –I од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

8,00 часова 1.332.815,00 

2.  

Алфамед d.o.o.  

Краља Петра бр.114, 

23 000 Кикинда 

1782/2 –I од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

9,11 часова 1.061.838,00 

3.  

ELTA 90 Medical 

Science d.o.o. Светог 

Климента 26, 11 000 

Београд 

1782/3 –I од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

9,46 часова 1.489.799,50 

Понуда  понуђача ELTA 90 Medical Science d.o.o. је благовремена, нема битних 

недостатака, одговарајућа је, али прелази процењену вредност и оцењена је као 

неприхватљива 

Понуда понуђача Алфамед d.o.o.  је благовремена али је неодговарајућа јер не одговара 

захтевима техничке документације: у техничкој документацији је захтевано да су филтер 

наставци компатибилни са Eppendorf  Research i Eppendorf  Reference аутоматским 

пипетама.   

Понуда наведеног понуђача обухвата филтер наставке  (Thermo Scientific) за које је у 

понуди наведено да су једино филтер наствци  0.1-20µL, компатибилни са  Eppendorf 

пипетама, док за филтер наставке осталих волумена се само наводи да су универзално 

компатибилни.Такође, према искуству Наручиоца у току рада са филтер наставцима које је 

понудио понуђач  Алфамед претходне године, уочено је да ови филтер наставци волумена 

2-100µL, 20-300µL и 50-1000µL не одговарају раду са  Eppendorf  Research и Eppendorf  

Reference аутоматским пипетама, односно, наведени наставци не пријањају пипетама у 



потпуности, тако да у раду спадају са пипета. Такође је уочено да не узимају одговарајућу 

запремину течности која је задата пипетом. 

Понуда понуђача Alfagenetics d.o.o. је благовремена, нема битних недостатака, 

одговарајућа је јер испуњава све захтеве из техничке спецификације, не прелази процењену 

вредност и оцењена је као прихватљива.  

Пошто је прибављена једна прихватљива понуда, комисија предлаже да се уговор за ову 

партију додели  понуђачу Alfagenetics d.o.o. 

За партиjу  II –  Laboratorijska plastika za uzorkovanje Наручилац је добио једну понуду и то 

од следећег  понуђача: 

 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

VICOR d.o.o. Бул. 

Маршала Толбухина 

42, 11 000 Београд 

1783/1 –II од 13.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

12,26 часова 16.800,00 

 

Понуда  наведеног понуђача је благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа је, 

али прелази процењену вредност и оцењена је као неприхватљива.  

Пошто није прибављена ни једна прихватљива понуда Комисија предлаже да се јавна 

набавка за ову партију обустави. 

За партиjу  III – Reagensi za molekularnu dijagnostiku – gel elektroforeza Наручилац је добио 

три понуде  и то од следећих понуђача: 

 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

Alfagenetics d.o.o. 

Цвијићева бр.128 

11 000  Београд 

1784/1 –III од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

8,00 часова 309.350,00 

2.  

RTC d.o.o. Косте 

Главинића бр. 9, 11 

000 Београд 

1784/2 –III од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

9,49 часова 261.690,00 

3.  

SUPERLAB d.o.o. 

Милутина 

Миланковића бр. 25, 

11 070 Београд 

1784/3 –III од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

10,00 часова 383.900,00 

Понуда  понуђача SUPERLAB d.o.o. је благовремена, нема битних недостатака, 

одговарајућа је, али прелази процењену вредност и оцењена је као неприхватљива 

Понуде понуђача Alfagenetics d.o.o. RTC d.o.o.  су благовремене, немају битних 

недостатака и одговарајуће су.  

Пошто су прибављене две прихватљиве понуде, а конкурсном документацијом је 

прописано да ће критеријум за  доношење одлуке о додели уговора за све партије бити: 

најнижа понуђена цена, Kомисија је оценила да је понуда понуђача RTC d.o.o. повољнија  и 

предлаже да се  уговор за  ову партију додели наведеном понуђачу. 

За партиjу  IV – Reagensi za molekularnu dijagnostiku – PCR, RT-PCR Наручилац је добио 

једну понуду и то од следећег  понуђача: 



 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

Alfagenetics d.o.o. 

Цвијићева бр.128 

11 000  Београд 

1782/1 –I од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

8,00 часова 2.174.107,50 

 

Понуда  наведеног понуђача је благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа је, не 

прелази процењену вредност и оцењена је као прихватљива.  

Пошто је прибављена једна прихватљива понуда, комисија предлаже да се уговор за ову 

партију додели  наведеном понуђачу. 

За партиjу  V – Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) Наручилац је добио две 

понуде  и то од следећих понуђача: 

 

 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

VICOR d.o.o. Бул. 

Маршала Толбухина 

42, 11 000 Београд 

1786/1 –V од 13.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

12,26 часова 1.155.370,00 

2.  

Promedia d.o.o.  

Краља Петра бр.114, 

23 000 Кикинда 

1786/2 –V од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

8,41 часова 1.925.000,00 

 

Понуда  понуђача Promedia d.o.o.   је благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа 

је, али прелази процењену вредност и оцењена је као неприхватљива 

Понуда  понуђача VICOR d.o.o.  је благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа је, 

не прелази процењену вредност и оцењена је као прихватљива.  

Пошто је прибављена једна прихватљива понуда, комисија предлаже да се уговор за ову 

партију додели  наведеном понуђачу. 

За партиjу  VI – (Medicinska sredstva) – Kitovi za molekularnu dijagnostiku (kvalitativni) 

Наручилац је добио пет понуда  и то од следећих понуђача: 

 

ред.бр. понуђач 
број и датум када је понуда 

примљена код наручиоца 

вредност достављене 

понуде (у динарима без 

ПДВ-а) 

1.  

LABENA d.o.o. 

Булевар Зорана 

Ђинђића 123г,  

11 000 Београд 

1787/1 –V од 13.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

11,17 часова 527.700,00 

2.  

VICOR d.o.o. Бул. 

Маршала Толбухина 

42, 11 000 Београд 

1787/2 –V од 13.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

12,26 часова 546.000,00 

3.  

Biologist group d.o.o. 

Пожешка 67а,  

11 000 Београд 

1787/3 –V од 13.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

12,26 часова 650.000,00 



4.  

Promedia d.o.o.  

Краља Петра бр.114, 

23 000 Кикинда 

1787/4 –V од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

8,41 часова 684.000,00 

5.  

ELTA 90 Medical 

Science d.o.o. Светог 

Климента 26, 11 000 

Београд 

1787/5 –V од 16.03.2020.год. 

примљена код Наручиоца у 

9,46 часова 929.990,00 

  

Понуде  понуђача VICOR d.o.o. Biologist group d.o.o.    Promedia d.o.o.  и  ELTA 90 Medical 

Science d.o.o. су благовремене, немају битних недостатака, одговарајуће су, али прелазе 

процењену вредност и оцењене су као неприхватљиве. 

Понуда  понуђача LABENA d.o.o.  је благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа 

је, не прелази процењену вредност и оцењена је као прихватљива.  

Пошто је прибављена једна прихватљива понуда, комисија предлаже да се уговор за ову 

партију додели  наведеном понуђачу. 

 По протеку рока за подношење Захтева за заштиту права Наручилац ће са 

понуђачима којима је додељен уговор закључити уговор за набавку добара - ПОТРОШНИ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ.. 

Са изложеног, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 

дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

 

Доставити:  

 За Портал јавних набавки 

 Финансијској служби Факултета 

 Правној служби Факултета 

НАРУЧИЛАЦ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Декан 

__________________________ 

Проф.др Небојша Лалић 

 


