
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЈН - 50/04-2020/4/1 

ДАНА: 10.04.2020.год. 

 

 

На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 50/04-2020/3 од  07.04.2020.год. 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 и чл.109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012,14/15 и 68/15), 

доноси  

  

 

О Д Л У К У 

o обустави поступка 

 

Обуставља се поступак  за јавну набавку добара - ПОТРОШНИ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И РЕАГЕНСИ (ЈН бр. 50/04-2020) за партију II - 

Laboratorijska plastika za uzorkovanje 

 

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  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. 

 

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 

 


