
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 3/1-1072020-7

Датум: 11.09.2020. године

Војводе Степе бр. 450. Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јашшм набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и

68/15), а по доставјьању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку у поступку

број 3/1-10/2020-2, доносим:
ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД, Црнотравска бр. 27., који је

поднео понуду бр. 20-1458 од 22.07.2020. године у поступку јавне набавке број 3/1-10/2020-

2 Хемикалије, за наведене партије:

Број партије Укупно уговорена цена у РСД без пдв-а

1

7

21

57

60

102

103

106

107

108

Ук пно:

948.459,19

124.336,93

12.535,34

145.000,00

8.371,20

1.608,26

10.989,89

4.808,08

9.959,59

17.515,13

40.336,98

15.282,81

29.000,00

1.368.203,40

2. Додељује се уговор понуђачу RTC ДОО БЕОГРАД, ул. Милентија Поповића бр. la.,

који је поднео понуду бр. 196ЛС21 од 29.07.2020. године у поступку јавне набавке број 3/1-

10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о' па ти•е Ук но гово ена цена РСД без пдв-а

22 11.210,00

23 11.210,00

Ук пно: 22.420,00

З. Додељује се уговор понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД, ул. Цара Душана 6p.268i., који је

поднео понуду заведену код наручиоца под бр. 49/20 од 27.07.2020. године у поступку јавне

набавке број 3/1-10/2020-2 Хемикалије, за наведену партију:

Б о• па ти•е У но гово ена цена РСД без пдв-а

14 138.443,16

63 7.664,38

69 1.252,80

74 4.110,92

77 1.797,12

81 5.458,76

83 3.553,20

Ук но: 162.280,34
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4. Додељује се уговор понуђачу KEFO ДОО БЕ()ГРАД, ул. Бачка бр. 1 у., кдји је поднео

понуду бр. 20/299 од 28.07.2020. године у поступку јавне набавке број

Хемикалије, за наведену партију:

Б о' па ти•е Ук пно гово ена цена РС без пдв-а

2 804.275,00

Ук пно: 804.275,00

5. Додељује се уговор понуђачу MAkLER ДОО БЕОГРАД, ул. Београдска бр.39/7., који је

поднео понуду заведену код наручиоца под бр. 71 16 од 29.07.2020. године у поступку јавне

набавке број 3/1-10/2020-2 Хемикалије, за наведену партију:

Б о• па ти•е У но ово ена цена РС без пдв-а
4 248.790,65

626.598,05

Ук пно: 875.388,70

6. Додељује се уговор понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД, ул. Миријевски булевар бр.7д.,

који је поднео понуду бр. 182/2020 од 24.07.2020. године у поступку јавне набавке број 3/1-

10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о• па ти•е Ук пно гово ена цена РС 

З

17

19

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

67

Ук но:

без пдв-а

178.366,00

80.240,00

91.800,00

1.700,00

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,oo

1.700,00

1.700,oo

1.700,oo

108.000,00

492.406,00

7. Додељује се уговор понуђачу PROMEDIA ДОО, КИКИНДА, ул. краља петра I бр.144.,

који је поднео понуду бр. 425/20 од 29.07.2020. године у поступку јавне набавке број 3/1-

10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:
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Б о' па ти е

12

65

66

Ук пно:

У пно гово ена цена РС без пдв-а

327.600,00

62.702,00

53.950,00

53.950,00

498.202,00

8. Додељује се уговор понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО, БЕОГРАД, ул. Кнеза Вишеслава бр.88., који

је поднео понуду бр.1З00 од 08.07.2020. године у поступку јавне набавке број 3/1-10/2020-2

Хемикалије, за наведене партије:

Б о' па ти•е У но гово ена цена РСД без пдв-а

52 900,00

61 9.1 оо,оо

62 750,00

68 1.170,00

70 1.800,oo

71 5.400,00

76 1.980,00

78 2.970,00

79 1.560,oo

80 3.500,00

86 1.050,oo

88 600,00

89 3.605,00

98 900,00

109 1.400,OO

llO 2.340,00

Ук пно: 39.025,00

9. Додељује се уговор понуђачу ALFAGENETICS ДОО БЕОГРАД, ул. Цвијићева бр.

128/3., који је поднео заједничку понуду бр. 974/20 од 20.07.2020. године у поступку јавне

набавке број 3/1-10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о• па ти•е У но ово ена цена РСД без пдв-а
9 265.140,00

Ук пно: 265.140,00

10. Додељује се уговор понуђачу MS GOBALMEDIC TRADE ДОО, БЕОГРАД ул.

Народних херија бр. 43., који је поднео понуду бр. 267-01/2020 од 29.07.2020. године у

поступку јавне набавке број 3/1-10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о• па ти•е Ук пно ово ена цена РСД без пдв-а

50

51

lll
112

Ук пно:

33.750,00

135,00

59.600,00

93.485,00

11. Додељује се уговор понуђачу BIOMEDICA мр ДОО, БЕОГРАД, ул. Лазара Мамузића

бр. 26а, који је поднео понуду бр.334/20 од 29.07.2020. године у поступку јавне набавке број

3/1-10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о' па У но гово ена цена РСД без пдв-а

8 420.980,00

220.460,00

Ук пно:



12. се уговор понуђачу Al)OC ДОО, БЕОГРАД, ул. Милорада Јовановића бр. 11.,

који је поднео понуцу бр. 10836 од 23.07.2020. године у послупку јавне набавке број 3/1-

102020-2 Хемикалцје. за наведене партије:

Б о' па THie Укупно гово ена цена РСД без пдв-а

90 53.290,00

34.486,00

92 32.724,00

93 42.150,00

94 33.460,00

115 440.637,00

Уклино: 636.747,00

13. се уговор DSP ДОО БЕОГРАД, ул.

Милу•ина Миланковића бр. 120г, који је поднео понуду бр. П-1032/20 од 27.07.2020. године

у постутку јавне набавке број Хемикалије, за наведене партије:

Б па тије Ук 'пно гово ена цена РСД без пдв-а

95 6.885,00

18.079,50

Ук •пно: 24.964,50

14. Доде.ьује се уговор понуђачу VlCOR ДОО БЕОГРАД, ул. Булевар маршала Толбухина

бр.42, који је поднео понуду бр. 1588-20 од 27.07.2020. године у поступку јавне набавке број

3/l-102020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б па ти•е Ук пно гово ена цена РС 

15

16

44

45

46

47

48

49

Ук пно:

без пдв-а

4.590,00

6.480,00

6.800,00

3.200,00

6.400,00

6.400,00

6.400,00

6.400,00

46.670,00

1. Додечьује се уговор понуђачу LABENA ДОО, БЕОГРАД, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.

123г, који је поднео заједничку понуду бр. 238-1020 од 27.07.2020. године у поступку јавне

набавке број 3/l -10/2020-2 Хемикалије, за наведене партије:

Б о• па ти•е У пно гово на цена РС без пдв-а

54 61.999,98

55
41.999,99

Ук пно:

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3/1-10/2020-2 од 01.06.2020. године,

покренут је отворени поступак јавне набавке Хемикалије.

Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 7.862.500,00 динара без пдв-а.

Предмет јавне набавке је обликован у 1 1 5 партија, тако да се свака може уговарати засебно.
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Назив и ознака из општег речника набавке: 24300000-основне неорганске и органске хемикалије.

Комисьја за јавну набавку број 3/1-10/2020-2 (у даљем тексту: Комисија) је утврдила да су за ову

јавну набавку до 30.07.2020. године до 09:00 часова, пристигле следеће благовремене понуде:

Ред. Број под којим је

бр. понуда заведена

07-51-918

2 07-52-918

3 07-53-918

4 07-54-918

5 07-55-1020

6 07-56-1039

7 07-57-1234

8 07-58-1319

9 07-60-1323

10 07-61-1427

07-02-829

12 07-63-830

13 07-64-832

14 07-65-833

15 07-66-835

16 07-67-836

17 07-68-838

18 07-68-848

19 07-69-856

Датум и време
Назив понуђача пријема понуде

0-2 ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

NOVOS ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

RTC ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД 29.072020

VIVOCJEN ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

ADOC ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

КЕРО ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

DSP CHROMATOCJRAPHY ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

!ЈМ-СНЕМ ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

VICOR ДОО БЕОГРАД 29.07.2020

АГФА GENETICS ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

MS GLOBAL МЕГЛС TRADE ДОО 30.07.2020
БЕОГРАД

LABENA ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

ТОМЕТСА МР ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

PROMEDlA ДОО КИКИНДА 30.07.2020

ELTA 90 MEDICAL SCIENCE ДОО 30.07.2020
БЕОГРА

SUPERLAB ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

SUPERLAB ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

MAkLER ДОО БЕОГРАД 30.07.2020

09,18

09,18

09, 18

10,20

10,39

12,34

13,19

3,23

14,27

08,29

08,зо

08,32

08,зз

08,35

08,36

08,38

08,56

Комисија је отварање приспелих понуда дана 30.07.2020. године почев од 1 часова, оспровела 

чему је вођен записник.

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Најнижа понуђена

цена” и исти је за све партије.

Процењена вредност јавне набавке по партијама:

П оцењена в едност па ти•а

Па ти а 1

Па ти•а 2

Па ти' а З

Па и•а5

Па ти•а 6

Па

Па ти а 8

Па ти•а 9

Па 10

5

У дина има без пдв-а
1.133.534,00

839.190,00

180.000,00

248.794,00

30.237,00

225.506,00

184.700,00

612.000,00

294.600,00

339.000,00



Па ти•а 11 277.500,00

Па ти•а 12 66.670,00

Па ти•а 13 626.600,00

Па ти•а 14 238.390,00

Па 15 4.590,00

Па 16 6.480,00

Па ти•а 17 80.300,00

Па ти•а 18 700,00

Па ти•а 19 91.800,oo

Па ти' а 20 25.000,00

Па ти•а 2l 13.000,00

Па ти•а 22 12.000,00

Па ти•а 23 40.000,00

Па ти•а 24

Па ти•а 25 1.800,oo

Па 26

па 1.800,oo

Па ти•а 28

Па ти•а 29 1.800,00

Па тиђа 30

Па ги•а 31 1.800,00

Па liia 32

Па ти а ЗЗ 1.800,oo

Па ти•а 34

Па ги•а 35 1.800,00

Па ти•а 36

Па тија 37

Па ти•а 38

па 39 1.800,oo

Па ти•а 40

Па ти•а 42

Па ти•а 43

Па ти•а 44 7.122,00

Па ти•а 45 7.122,00

Па • а 46 6.500,00

па 47 6.500,00

Па 48 6.500,00

Па 49 6.500,00

Па ти•а 50 34.250,00

Па ти•а 51 200,00

Па ти•а 52

Па ти•а 53

Па ти•а 54 132.400,00

па 55 120.000,00

Па ти•а 56 25.000,00

Па ти•а 57 156.000,00

Па ти•а 58 2.800,00

Па ти•а 59 3.000,00

Па ти•а 60 8.500,00

Па ти•а 61 18.750,00

Па ти•а 62 2.400,00

па •а 63 13.300,00
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fla a 64 9 · 500 , 00

65 57 ·000 , 00

a 66 55 , 000 , 00

Ha fia 61 120.000 ,00

na lia 68 2 · 000 ,00

na a 69 L672 ,00

Tla Nia 70 3 ·400 , 00

na ia71 5 , 580 , 00

Ila Tilia 72 12 · 960 , 00

lla ㄒ a 73 1 L327 , 00

040 , 00

Tla Thia 75 5 L232 , 00

na Tu•a 76
2 , 793 ,00

Ila THia 71 2 ,040 ,00

Ila ia 78 5 ·478 , 00

Ila 漁79 L560 ,00

Ila 80 5 · 500 , 00

Fla a 81 9 ,460 , 00

Ila Tida 82 69 · 500 · 00

ia 83 3.600 , 00

ia 84 16 · 000 , 00

丁· a85 16 , 500 , 00

Ila ia 86 L200 , 00

Ila ia87 15 · 936 ,00

fla •a 88 2 ·000 , 00

THia 89 4 · 000 , 00

na 90 53 ·400 ,00

Fla a91 34 · 500 , 00

Fla iia 92 32 · 800 , 00

TVja 93 42 · 500 , 00

94 33 · 500 ,00

95 34 · 900 , 00

Fla · a96 6 ·000 ,00

ma TV1'a 97 28 · 200 ,00

Fla •a 98 L955 ,00

99 10 · 500 ,00

•a 90 2 · 000 ,00

Tla •a 18 14 ·325 ,00

Ila •a 102 6 · 360 ,00

103 13 , 555 ,00

Ila •a 13 23 · 830 ,00

Ila •a 105 92 · 900 , 00

Ila •a 106 45 · 000 ,00

Ila •a 107 24 · 100 ,00

Ⅱ •a | 08 35 · 500 , 00

Fla Tia 109 L980 ,00

Ila •a 1 10 5 ·295 ,00

Ila •a 1 1 1 60 ·000 ,00

I-la •a 112 70 , 000 , 00

Ila •a113 65 · 050 ,00

Ila •a 114 18 · 100 ,00

Tla · a Ⅱ 5 440 · 637 ,00
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Комисија је након отварања и прегледа дослчавјьени,х понуда утврдила следеће:

За партију 1:

Понуде су доставили понуђачи NOVOS ДОО БЕОГРАД, ВЕГА] lEM ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM

ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача NOVOS ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда, из разлога што понуђена

цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.266.390,00 динара

без пдв-а.

Понуда понуђача ВЕТА1 lEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из следећег разлога:

понуђач није доставио ()бразац слрук-туре цене; такође нису достављене произвођачке

спецификације којима се потврђује захтевани квалитет. Понуђена цена која је исказана у

Образщу понуде износи 69.986,40 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом: Понуђена цена износи 948.459,19 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију додели понуђачу UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 2:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД, КЕРО ДОО

БЕОГРАД и SUPERLAB ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 983.424,56 динара без пдв-

а.

Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из следећег разлога:

понуђач није доставио Образац струюуре цене; такође нису достављене произвођачке

спецификације којима се потврђује захтевани квалитет. Понуђена цена која је исказана у

Образцу понуде износи 12.740,00 динара без пдв-а.

• Понуда понуђача SUPERLAB ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из следећег разлога:

ставака 1-reducing КМпО4 Conform није декларисана вредност; ставка 2-тражено Мд <=

0.02ррт, понуђено 0.05ррт; ставка 5-Chromium (Cr) <= 0.01ppm није деюларисан; Silver (Ад)

<= 0.01 ррт није декларисано; ставка 8-Ammonium (NH4) <= није деюларисано; Assay >=

99% није деюларисано; ставка 9-Calcium (Са) <= 5ррт није декларисан; Copper (Си) <= 2ррт

није деюларисан; ставка 14-acetone <= 0.002% није деюларисан; calcium (са) <= 0.2ррт није

деюларисан; ставка 15-1,1 Dichloroethane <= 0.005% није дефинисано; Calcium (Са) <= 0.5ррт

није дефинисан; ставка 16-Acidity/alkalinity (meq/g) <= 0.0002 meq/g Calcium (Са) <= lppm

Colour <= 10АРНА Copper (Си) <= 0.05ррт ни један параметар није дефинисан; ставка 17-

Acidity/alkalinity (meq/g) <= 0.0002 meq/g Calcium (Са) <= lppm Colour <= 10 АРНА Copper

(Си) <= 0.05ррт ни један параметар није дефинисан; ставка 18-Acidity/alkalinity (meq/g) <=

0.0002 meq/g Calcium (Са) <= lppm Colour <= 10 АРНА Copper (Си) <= 0.05ррт, ни један

параметар није дефинисан; ставка 24-Calcium (Са) <= 50ppb; Chloride (Cl) фрт) <= 5ррт;

Colour <= 10 АРНА; Copper (Си) <= 10ppb ни један параметар није дефинисан; ставка 26-

Calcium (Са) <= 10ррт није дефинисан Magnesium (Мд) <= 5ррт није дефинисан; ставка 32-

Titanium (Ti) <= 0.05ррт није дефинисан Total phosphorus (Р) <= 1ррт није дефинисан

Vanadium (V) <= 0.01ppm није дефинисан; ставка 44-Propan-2-ol <= 0.005% није дефинисано,

Total phosphorus (Р) <= 0.05ррт није дефинисано; ставка 45-Tin (Sn) <= 0.01ррт није

дефинисано; ставка 49-Total phosphorus (Р) <= 5ррт није дефинисано Total silicon (Si) <= 2ррт

није дефинисано; ставка 51-Total phosphorus (Р) <= 2ррт није дефинисано Total silicon (Si) <=

20ррт није дефинисано; Zinc (Zn) <= 5ррт није дефинисано; ставка 62-eavy metals (as РЬ) =<

10ррт није дефинисано 0ther amino acids =< 0.5% није дефинисана вредност; ставка 74-Total

silicon (Si) <= 0.05ррт није дефинисано; Xylenes <= 0.05% није дефинисано; ставка 80-

Magnesium (Мд) <= 0.01ppm; Manganese (Мп) <= 0.01ppm; Nickel (Ni) <= 0.01ppm; Silver (Ад)

<= 0.01ppm; Zinc (Zn) <= 0.01ppm ни један параметар није дефинисан; Понуђена цена износи

669.997,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:
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• Понуда понуђача KEFO ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 804.275,00 динара без пдв-а.

l-la основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партцју 2 додели понуђачу КЕРО ДОО БЕОГРАД .

За партију З:

Понуде су доставили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога:

понуђач није ДОСТАВИО Образац структуре цене; такође нису достављене произвођачке

спецификације кејима се потврђује захтевани квалитет. Понуђена цена која је исказана у

Обретзгку понуде износи I динара без пдв-а,

Комисцјаје приступила рангиран,у прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VlVOGEN ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 178.366,00 динара без пдв-а,

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију З додели понуђачу VlVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 4:

Понуде су доставили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и MAkLER ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из следећег разлога:

понуђач није доставио Образац структуре цене; такође нису достављене произвођачке

спецификације којима се потврђује захтевани квалитет. Понуђена цена која је исказана у

Образщу понуде износи 18.270,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача MAkLER ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 248.790,65 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 4 додели понуђачу MAkLER ДОО БЕОГРАД.

За партију 5:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 6:

Понуду је доставио један понуђач и то: PROMEDIA ДОО КИКИНДА.

• Понуда понуђача PROMEDlA ДОО КИКИНДА је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 249.804,00

динара без пдв-а.

Наручилац није обезбедио ниједну прихватљиву понуду.

Поступак се обуставља.

За партију 7:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 124.336,93динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 7 додели понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 8:

Понуде су доставили понуђачи кТС ДОО БЕОГРАД, LABENA ДОО БЕОГРАД, ВЮМЕТСА МР

ДОО БЕОГРАД и ELTA 90 MEDICAL SCIENCE ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача LABENA ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда за партију 8 обзиром да

у посматраној партији понуђач није доставио доказе који одговарају захтеваној спецификацији

и као таква понуда садржи битне недостатке, тј. иста се одбија као неприхватљива из разлога

што приложене спецификације произвођача за ставке 1, 2 и З не декларишу HS ELISA kit како

је тражено, Понуђена цена износи 247.999,92 динара без пдв-а.
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• Понуда пону1)ача ELTA 90 MEDlCAL SClENCE Д()() БЕ()ГРА је негјрихватљива понуда за

партију 8 обзиром да у посматраној партији пону1)ач нцје доставио доказе који одговарају

спецификаццји и као таква понуда садржи битне недослатке, тј. иста се одбија као

неприхватљива из што приложене спецификације произвођача за ставке 1, 2 и 3 не

деклаРИIНУ lS [•.l ,lSA kit како је тралсено. 11онуђена цена износи 255.780,00 динара без пдв-а.

Комисија је прислупила рангиран.у одговарају1ш.х понуда које испуњавају све усјтове предвиђене

конкурсном докуменлацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Понуђач У нна 1 сна без В-а Ранги ан»е

МР ОО БЕОIЈ)А 420.980,00 1

КИС ОО 'РА 547.520,00 2

Комисија ча јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 8 додели понуђачу МР ДОО БЕОГРАД.

паргнју 9:

Понуду је доставио један и то: АГФА CJENETICS ДОО БЕОГРАД.

• Г1онуда нону1)ача ALFA GENETlCS ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвитјене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 265.140,00 динара без пдв-а.

lla основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уювора, за партију 9 додели понуђачу ALFA GENETICS ДОО БЕОГРАД.

За партију 10:

Понуде су доставили понуђачи ВЮМЕТСА мр ДОО БЕОГРАД и ПОМЕТА ДОО КИКИНДА.

• Понуда понуђача BlOMEDlCA МР ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 374.800,00

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача PR()MEDlA ДОО КИКИНДА је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном докуметтгацијом. Понуђена цена износи 327.600,00 динара без пдв-а.

[а основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију О додели понуђачу ПОМЕТА ДОО КИКИНДА.

За партију 11:

Понуду је доставио један понуђач и то: BIOMEDICA МР ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача BIOMEDICA МР ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 220.460,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију додели понуђачу ВЮМЕТСА МР ДОО БЕОГРАД.

За партију 12:

Понуду је доставио један понуђач и то: PROMEDIA ДОО КИКИНДА.

• Понуда понуђача PROMEDIA ДОО КИКИНДА је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом, Понуђена цена износи 62.702,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 12 додели понуђачу PROMEDIA ДОО КИКИНДА.

За партију 13:

Понуду је доставио један понуђач и то: MAkLER ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача MAkLER ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 626.598,05 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 3 додели понуђачу MAkLER ДОО БЕОГРАД.
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За парлмју 14:

Понуде су понуђачи (3-2 ДОО БЕОГРАД, GLOBAL МИЛС TRADE ДОО БЕОГРАД

SUPF.R[.AB ДОО БЕОГРАД и ВЕТА1 [ЕМ ДОО БЕОГРАД

• Понуда пону1)ача ВЕТА1 lEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што није

приложен Обравац бр. 2 -- Образац понуде за партију 14, односно приложен је образац

слруклуре цене за исту. Понуђена цена износи 1 1 ().666,40 динара без пдв-а.

Комисија је прислупила рангирању понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документтцијом и утврдила ранг-листу понуђача:

1101 ач У пна цена без -а Ранги анзе

0-2 ОО БЕОГР

SUPERLAB ДОО БЕОГРАД 148.156.50 2

GLOBAL МЕГЛС TRADE ДОО БЕОГРАД 148.926.00 3

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 14 додели понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 15:

Понуду је доставио један понуђач и то: VICOR ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 4.590,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 1 5 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 16:

Понуду је доставио један понуђач и то: VICOR ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.480,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 16 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 17:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД, UNI-CHEM ДОО

БЕОГРАД и LABENA ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача LABENA ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 105.999,96

динара без пдв-а.

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 97.181,82

динара без пдв-а.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што у пртоженој

спецификацији произвођача није декларисано да тражени реагенс представља монофазни

раствор fenola и gvanidin — izotiocijanata; Понуђена цена износи 75.520,00 динара без пдв-а

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VIVOGEN ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 80.240,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 17 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 18:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 19:

Понуде су доставили понуђачи VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и LABENA ДОО БЕОГРАД.
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• Понуда понуђача LABENA ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена

цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 236.499,99 динара без

пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VIVOGEN ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 91.800,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комисцја за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 9 додели понуђачу VlVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 20:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 21:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена

цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 17.700,00 динара без

пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 12.535,34 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 2 додели понуђачу UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 22:

Понуду је доставио један понуђач и то: RTC ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 1 1.210,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 22 додели понуђачу RTC ДОО БЕОГРАД.

За партију 23:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У на цена без а Ранги ање

RTC ДОО БЕОГРАД 11.210,00

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 39.998,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 23 додели понуђачу RTC ДОО БЕОГРАД.

За партију 24:

Понуде су доставили понуђачи кТС ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,00 1

VICOR ДОО БЕОГРАД 1.780,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у хладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 24 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.
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За партију 25:

Понуде су понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VlVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC Д()О БЕОГРАД је неприхватл,ива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процен,ене вредности партије, 11онуђена цена износи 1.888.0() динара без пдв-а,

Комисија је приступила рангирању одговарају1шх понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном докуменлицијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пот ач У ина сна без В-а Ранги ате

VIVOGEN ОО БЕОГРА 1.700,oo

VlCOR ОО БЕОП)А 1.780,00 2

lla основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку 6pqj предложила је да се одлука о додели

утовора, за пар нају 25 додели пону1)ачу VIVOGEN Д()О БЕОГРАД.

За партију 26:

Понуде су понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда пону1)ача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комис1ја је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

пт ач У на цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ОО БЕОГРА 1.700,оо

VlCOR ОО БЕОГРА 1.780,oo 2

На основу прегледа и изло>кених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 26 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 27:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VlCOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пот ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ОО БЕОГРАД 1

VICOR ДОО БЕОГРАД 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 27 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 28:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГР 1.700,oo

VlCOR ДОО БЕОГРАД 1.780,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-1072020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 28 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.
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За партију 29:

Понуде су RTC ДОО БЕОГРАД, VlVOGEN ДОО БЕОГРАД и VlCOR ДОО

БЕОГРАД

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је присппила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Ук пна цена без а Ранги агье

VlVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo
2

VlCOR ОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 29 додели понуђачу VlVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 30:

Понуде су RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД

• Понуда пон} ђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлота игго понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи .888.00 динара без пдв-а.

Комисија је присплила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Ранги ање
По ач Ук 'пна цена без

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo
2

VICOR ДОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавнътм набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 30 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 31:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је непрњхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

без а Ранги ање
По ач У на цена 

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo
2

VlCOR ДОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију З 1 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 32:

Понуде су доставили понуђачи кТС ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У на цена без -а ање

1
VIVOGEN ДОО БЕОГРАД

2
VICOR ДОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 32 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.



Ва Itapt ију ЗЗ:

су дославили понуђачи ДОО VlVOGEN ДОО БЕОГРАД и VlCOR ДОО

• нону1)ача R'l'(j РАД је неприхват•јьива понуда из разлота пјто понуђена цена

прелази износ врсдносл и наргијс. I [онуђена цена износи динара без пдв-а.

Комисија је прислунила рантиран,у ојџ понуда које испун»авају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и упзрдила рант -листу понуђача:

Понуђач У нна цена без -а Ранги аиье

ТА 1.780,00 2
ДОО 

'а основу прегледа и изложених чин,еница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уовора, за нар ЗЗ ДОДСЈШ понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

за парлмју 34:

су понуђачи КТС ДОО БЕОГРАД, VIVOCJEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

• Јонуда нону1)ача R] U ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелшзи износ процен,ене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангиран,у понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

У пна цена без -а Ранги ање

1

ДОО 'РА ( 1.700,oo
2

VICOR ОО БЕОГРАД 1.780,oo

1 Та основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 34 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 35:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије, Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пот ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРА 1.700,oo 1

1.780,00 2
VICOR ОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 35 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 36:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo

VICOR ДОО БЕОГРАД 1.780,oo 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 36 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.
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За партију 37:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VlVOGEN ДОО БЕОГРАД и VlCOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлотв што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Г[онуђена цена износи I .888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одтварајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном докуменпцијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Г101 ач У пна цена без -а Ранги атье

VlVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo

VlCOR ОО БЕОГРА 1.780,oo 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисцђа за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 37 додели понуђачу VlVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 38:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

по ач У пна цена без -а Ранги ање

VlVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo 1

VlCOR ДОО БЕОГРАД 1.780,oo 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 38 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 39:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије, Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

по ач У пна цена без -а Ранги ање

VlVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo
2

VlCOR ДОО БЕОГРАД

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 39 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 40:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,00 1

VICOR ДОО БЕОГРАД 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 40 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.
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За партију 41:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VlCOR ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи I .888.00 динара без пдв-а.

Комисија је прислупила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пот ач У епна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,оо

VlCOR ОО БЕОГРАД 1.780,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 41 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 42:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У на цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo

VlCOR ДОО БЕОГРАД 1.780,oo 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 42 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 43:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД, VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.888.00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пону ач У пна цена без -а Ранги ање

VIVOGEN ДОО БЕОГРАД 1.700,oo 1

VICOR ДОО БЕОГРАД 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 43 додели понуђачу VIVOGEN ДОО БЕОГРАД.

За партију 44:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 10.030,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.800,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 44 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 45:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.
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• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена

цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 10.030,00 динара без

пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 3.200,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 45 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 46:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 10.030,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача VlCOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.400,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 46 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 47:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлоти што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 10.030,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.400,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 47 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 48:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 8.260,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.400,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 48 додели понуђачу VlCOR ДОО БЕОГРАД.

За партију 49:

Понуде су доставили понуђачи RTC ДОО БЕОГРАД и VICOR ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача RTC ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 8.260,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VICOR ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.400,00 динара без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 49 додели понуђачу VICOR ДОО БЕОГРАД

За партију 50:

Понуде су доставили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и GLOBAL МЕТС TRADE ДОО

БЕОГРАД.
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• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 35.000,00

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача MS GLOBAL MEDlC TRADE ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава

све услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 33.750,00 динара

без ПДВ-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 50 додели понуђачу MS CJLOBAL МЕТС ТИГ)Е ДОО БЕОГРАД.

За партију 51:

Понуде су доставили понуђачи 0-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и GLOBAL

МЕТС ДОО БЕОГРАД

Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 1.415,23 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

по ач Ук пна цена без -а Ранги ање

GLOBAL МЕТС TRADE ДОО БЕОГРАД

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД 190,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 5 1 додели понуђачу GLOBAL МЕТС TRADE ДОО БЕОГРАД.

За партију 52:

Понуде су доставили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОП)АД и (ЈМ-СНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пону ач У пна цена без а

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОТФ 900,00

I .373,74

Ранги ање

2UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД
На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 52 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 53:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 54:

Понуде су доставили понуђачи PROMEDlA ДОО КИКИНДх, LABENA ДОО БЕОГРАД и ELTA 90

MEDICAL SCIENCE ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача PROMEDlA ДОО КИКИНДА је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 169.280,00

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијо м и угврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без а Ранги ање

LABENA ДОО БЕОГРАД 61.999,98

ELTA 90 MEDICAL SCIENCE ОО БЕОГРАД 65.340,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 54 додели понуђачу LABENA ДОО БЕОГРАД.

За партију 55:

Понуде су доставили понуђачи LABENA ДОО БЕОГРАД и ВЮМЕТСА МР ДОО БЕОГРАД
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Понуда понуђача BlOMEDlCA МР ДОО БЕ()ГРАДје неприхватљива из разлога што понуђена

цена прелази износ процењене вредности парл ије, Понуђена цена износи 154.000,00 динара без

пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача 1,ABENA ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном докумешгацијом. Понуђена цена износи 4 1.999,99 динара без пдв-а .

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом Закона о јавним набавкама,

Комисцја за јавну набавку у поступку бре) предложила је да се одлука о додели

уговора, за парију 55 додели пону'1)ачу LABENA ДОО

За партију 56:

До ислек•а рока за понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда,

1 Лослупак се обуспмџьа.

За партију 57:

Понујцу је дослтвиоједан понуђач и 10'. UNl-Cl ИГ М ДОО БЕОГРАД.

Комисија је прислули.ла рангиратьу прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда пондача UNl-Cl ll-M ДОО БЕОГРАД је и испуњава све услове

предвиђене конкурсном докуменлтцијом. Г1онуђена цена износи динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

ух»вора, за партију 57 додели понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За паргнју 58:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Постулак се обустшьа.

За партију 59:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 60:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 8.371 ,20 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 60 додели понуђачу UM-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 61:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и ИГМ-СНЕМ ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 35.734,60 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

по ач У на цена без -а Ранги ање

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД 9.100,00

UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД 16.799,34 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 61 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 62:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и MS GLOBAL

МЕТС TRADE ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У на цена без а Ранги ање

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД 750,00
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(5-2 ДОО БЕОГРАД 1 . 182,60

MS GLOBAL МЕТС TRADE ОО БЕОГРА 1.525,oo

2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број З/ је да се одлука о додели

уговора, за партију 62 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 63:

Понуде су доставили понуђачи 0-2 ДОО БЕОГРАД и UNl-C1 {ЕМ ДОО БЕОГРАД.

Комисцђа је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове гјредвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

по) ач У ина цена без -а Ранги ан»е

6-2 ДОО БЕОГРАД
7.664,38

2
ОО БЕОГРА 12.542,69UNl-CllEM 

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку 6pqi 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

утвора, за партију 63 додели понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 64:

Понуду је доспвио један понуђач и то: UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелшзи износ процењене вредности паргије. Понуђена цена износи 35.201,99

динара без пдв-а,

Нарушлац није обезбедио ниједну прихватљиву понуду.

Поступак се обуставља.

За партију 65:

понуде су доставили понуђачи PROMEDlA ДОО кикиндА и SUPERLAB ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

Пону ач У пна цена без а Ранги ање

PROMEDlA ДОО КИКИНДА 53.950,00 1

SUPERLAB ДОО БЕОГРАД 55.990,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 65 додели понуђачу PROMEDIA ДОО КИКИНДИ.

За партију 66:

Понуде су доставили понуђачи PROMEDIA ДОО КИКИНДА и SUPERLAB ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача SUPERLAB ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 55.990,00

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача PROMEDIA ДОО КИКИНДА је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 53.950,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 66 додели понуђачу PROYfEDIA ДОО КИКИНДА.

За партију 67:

Понуде су доставили понуђачи VIVOGEN ДОО БЕОГРАД и ELTA 90 MEDICAL SCIENCE ДОО

БЕОГРАД.

Понуда понуђача ELTA 90 MEDICAL SCIENCE ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из

разлога приложена спецификација произвођача не деюларише примену у проточној

цитофлуориметрији како је тражено. Понуђена цена износи 39.000,000 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача VIVOGEN ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 108.000,00 динара без пдв-а.
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На ОСНОВУ прегледа и изложених чин,еница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комис1ја за јавну набавку у поступку брсј 3/l-1 предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 67 додели понуђачу 'РАД.

За партију 68:

Понуде су досишили понуђачи 0-2 bl•ol 'РАД и BlgT/\l llTv1 РАД.

прелази ИАНОС процен,ене вредности парије, Јонуђ)ена цена износи 4.611 ,З() динара без пдв-а.

Комисцјаје приступила рангиран,у понуда и улрдила:

Понуда понуђача ВЕТА) lFM Д()О БЕОГРАД је одговарајућа и испун,ава све услове

пре двиђене КОНК.УРСНОМ докуменкпџјом. 11онуђена цена износи динара без пдв-а.

На основу прегледа и наложених ЧИН,СНIП.ца, а у складу са чланом Закона о јавним набавкама,

Комисцја да јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

ух)вора, за партију 68 додели нону1)ачу BliTAl [ЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 69:

Понуще су 0-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Понуда пондача ВЕТА11ЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлота што је

понуђена супспнца п.а. квалитета (Hllje у складу са захтевима Ph.Eur), односно тражена је

сулспнца фармакопејског квалилелт, Г1онуђена цена износи 1.160,00 динара без пдв-а.

Комисцђаје приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача 0-2 ДОО БЕОГРАД је одтварајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном докуметтцијом. Понуђена цена износи динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

утовора, за партцђу 69 додели понуђачу 6-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 70:

Понуде су доставили понуђачи 0-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 21.791 ,72 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у хладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 70 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 71:

Понуду је доставио један понуђач и то: ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 5.400,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у хладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 71 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 72:

Понуду је доставио један понуђач и то: G-2 ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача 0-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 26.771 динара без пдв-а.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што није

приложен Образац бр. 2 — Образац понуде за партију 72, односно приложен је образац

структуре цене за исту. Понуђена цена износи 12.000,00 динара без пдв-а.

Наручилац није обезбедио ниједну прихватљиву понуду.

Поступак се обуставља.

За партију 73:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.
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За партију 74:

Понуду је дослтвио један пону1)ач и '10: G-2 ДО() БЕОГРАД.

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испун,ава све услове предвиђене

конкурсном докуменлтцијом. Понуђена цена износи 4.110,92 динара без пдв-а,

На основу прегледа и изложсних чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисцја да јавну набавку у послужу број предјюжила је да се одлука о додели

.YlN)Bopa, за парт\ју 74 додели понуђачу 0-2 ДОО БЕОГРАД.

За парлмју 75:

До ислека рока за поднопјен,е понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 76:

су понуђачи 0-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и UNI-CI [ЕМ ДОО

БЕОГРАД.

Г1онуда понуфача 0-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 4.292,88 динара без пдв-а.

• Понуда понуђача UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 8.709,08

динара без пдв-а.

Комисцјаје приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 1.980,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у хладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 76 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 77:

Понуде су доставили понуђачи (3-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што је

понуђена супстанца п.а. квалитета (није у складу са захтевима Ph.Eur), односно тражена је

супстанца фармакопејског квалитета. Понуђена цена износи 720,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 1.797,12 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора. за партију 77 додели понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 78:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 5.762,04 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 2.970,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 78 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 79:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 3.976,12 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи динара без пдв-а.
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На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија ча јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за паргију 79 додели пону1)ачу [ЗЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

'За партију 80:

Понуде су доставили понуђачи (5-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

• Понуда пону1)ача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелетзи износ процењене вредности партије, Понуђена цена износи 28, 186,70 динара без пдв-а.

је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда пону1)ача ВЕТА1 [ЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 3.500,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

утвора, за партију 80 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 81:

Понуде су доставили понуђачи 6-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што је

понуђена супстанца п.а. квалитета (није у складу са захтевима Ph.Eur), односно тражена је

супстанца фармакопејског квалитета. Понуђена цена износи 3.998,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 5.458,76 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 8 додели понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 82:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 83:

Понуде су доставили понуђачи 0-2 ДОО БЕОГРАД и ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

е Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што је

понуђена супстанца п.а. квалитета (није у складу са захтевима Ph.Eur), односно тражена је

супстанца фармакопејског квалитета. Понуђена цена износи 2.900,00 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 3.553,20 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 83 додели понуђачу G-2 ДОО БЕОГРАД.

За партију 84:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 85:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 86:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 6.781 динара без пдв-а.

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 5.558,99

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:
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• Понуда понуђача BE'l*Al [ЕМ ДОО је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном докуменлицијом. 1 [онуђена цена износи динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чин,еница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку 6pqi предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 86 додели понуђачу [ЗЕТАНЕМ ДОО БIЕОГРАД.

За партију 87:

Пону:цу је ДОСТАВИО један понуђач и -ш: 0-2 ДОО БЕОГРАД.

• Понуда понуђача (Ј-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 26.956,80 динара без пдв-а.

Нар.\чнлац није обезбедио ниједну прихватљиву понуду.

Постулак се обуспвља.

За партију 88:

су 0-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда пон) ђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 2.783,29 динара без пдв-а.

Понуда понуђача UNl-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 3.949,49

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 600,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 88 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 89:

Понуде су доставили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

• Понуда пон}ђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива из разлога што понуђена цена

прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 54.090,86 динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 3.605,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 89 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 90:

Понуду је доставио један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ADOC ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 53.290,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 90 додели понуђачу ADOC ДОО БЕОГРАД.

За партију 91:

Понуду је доставио један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ADOC ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 34.486,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 91 додели понуђачу ADOC ДОО БЕОГРАД.

За партију 92:

Понуду је доставио један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:
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• Понуда понуђача ДОО БЕОГРАД је и испун,ава све услове предвиђене

конкурсном документаццјом. Понуђена цена износи 32.724,0() динара без пдв-а.

ila основу прегледа и изложених чин,еница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за парл ију 92 додсјш понуђачу ADOC ДОО

За нари1ју 93:

1 [онуду је досливио један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисија је прислупила рангирању прихвалјьивих понуда и утврдила:

• Понуда пону1)ача AD()C ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуьава све услове предвиђене

конкурсном докуменлтцијом. Нонуђсна цена износи 42.15(),0() динара без пдв-а.

la основу прегледа и изложсних чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија ча јавну набавку у поступку бреј предложила је да се одлука о додели

утовора, за парл ију 93 додели пону1)ачу AD()C ДОО БЕОГРАД.

За партију 94:

је један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисијаје прислупила рангирању прихватљивих понуда и угврдила:

• Понуда пону1)ача AD()C ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 33.460,00 динара без пдв-а.

lla основу прегледа и изјюжених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 94 додели понуђачу ADOC ДОО БЕОГРАД.

За партију 95:

Понуду је доставио један понуђач и то: DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

Понуда понуђача DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све

услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 6.885,00 динара без

пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 95 додели понуђачу DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД

За партију 96:

Понуду је доставио један понуђач и то: DSP CIJROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД.

Понуда понуђача DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД је неприхватљива из разлога

што понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи

З I. 790,00 динара без пдв-а.

Наручилац није обезбедио ниједну прихватљиву понуду.

Поступак се обуставља.

За партију 97:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 98:

Понуде су доставили понуђачи G-2 ДОО БЕОГРАД, ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и UNI-CHEM ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 19.575,74

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

По ач У пна цена без -а

ВЕТАНЕМ ДОО 900,00

G-2 ДОО БЕОГРАД 1.612.08

Ранги ање

1

2

За партију 99:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.
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За партију 100:

Понуде су понуђачи 0-2 ДОО и UN1-C1 [ЕМ ДОО БЕОГЈ)АД.

• Понуда понуђача G-2 ДОО БЕОГРАД је неприхватјьива понудд из разлога што понуђена цена

прелази износ процен,енс вредносли пат ије, 1 Јонуђена цена износи 2.429,48 динара без пдв-а.

Комисцја је приступила рангирању прихватљивих тюнуда и утврдила:

• Понуда UNl-CI ЈЕМ БЕОГРАД је и испуњава све услове

конкурсном документацијом. I [онуђена цена износи динара без ПДВ-а,

I la основу прегледа и излогкених чин.сница, а у складу са чланом Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-1 предјюжила је да се одлука о додели

уговора, за партију I ()0 додели понуђачу UNI-Cl ДОО БЕОГРАД.

За паргију 101:

Понуду је доставио један понуђач и ето: UNI-Cl ТЕМ ДОО [БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангиран,у прихватлмвих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNl-Cl lEM БЕОГРАД је и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи | динара без пдв-а.

На ОСНОВУ прегледа и ИЗЛОЖеНИХ чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију l()l додели понуђачу UNI-C[lEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 102:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNI-CI ТЕМ ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNI-C[lEM ДОО БЕОГРАД је и испуњава све услове

предви1)ене конкурсном документацијом. Гјонуђена цена износи 4.808,08 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 102 додели понуђачу (ЈМ-СНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 103:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNI-CHF,M ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватјьивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNl-ClIEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном докуменггацијом. Понуђена цена износи 9.959,59 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105, Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 103 додели понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 104:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 17.515,13 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 104 додели понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 105:

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.

Поступак се обуставља.

За партију 106:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове

предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 40.336,98 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 106 додели понуђачу UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 107:

Понуду је доставио један понуђач и то: UNI-CHEM ДОО БЕОГРАД.
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Комнснфје пгнспллнла рантмран,у прихва г.љивнх понута и утврдила:

Понуда пондача UNl-Cl [ЕМ ДОО је и испун,ава све >слове

предвиђене реном до»мечггацијом. ђена цена износн 15.2S2,Sl динара без пдв-а.

На основ.\ прегледа н и уложених чнн,еннна, а са чланом 105. Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавну после* ику број предложила је да се одлука о додели

ђ, говора, за парг\ју 107 додели ђачу UM-Cl {ЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 108:

Понуцу је доставио један пон>ђач н т: UNl-C1 lEM ДОО БЕОГРАД.

Комисцјаје рангирању прихваг.ъиви.\ понуда и уврдила:

Пон.* пон.\ ђача UNl-Cl lF.\l ДОО БЕОГРАД је и исп.\ н,ава све услове

предвиђене конк.*, реном док.* мештијом. Пон.\ ђена цена 1вноси 29.000.00 динара без пдв-а.

На основ.ъ• прегледа н иможеннх чињеница, а у сх.ла:цу са чланом 105. Закона о јавним набавка.ма,

за јавну набавку у послужу број 3'l-102020-2. предложила је да се одлука о додели

за парију 1 OS додели UN-CHEM ДОО БЕОГРАД.

За партију 109:

су 0-2 ДОО БЕОГРАД. ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД, UNl-CHEM ДОО

БЕОГРАД и С;ГОВЛГ MEDlC ДОО БЕОГРАД.

Понуда пон> ђача ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлотм што

пон.* ђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 10.303,02

динара без тив-а.

Комисија је присппила рангирању одттварај.*ћи.х понуда које испуњавају све услове предвиђене

конк.хрсном до»менгацијом и ранг-лислт: пондача:

Пону ач Ук упна цена без -а Ранги мье

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД

6-2 ДОО БЕОГРАД .421

MS ОГОВМ MFDlC ДОО БЕОГРАД З

На основу прегледа и изложених чињеница, а у склцу' са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисуја за јавну набавкт' у постужу број 3/1-102020-2. предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 109 додели ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 110:

понде су доставили ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и GLOBAL МЕТС ДОО

БЕОГРАД.

Комисија је прислупи.ла рангирању одговарајућих понуда које испуњавају све услове предвиђене

конкурсном документацијом и утврдила ранг-листу понуђача:

ПОЕ ач Укупна цена без -а Ранги ање

ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД 2.340.00

MS GLOBALMEDIC ТЊХГ)Е ДОО БЕОГРАД 2.574,00 2

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/l-lO/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 10 додели понуђачу ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД.

За партију 111:

Понуде су доставили пондачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и GLOBAL МЕТС TRADE ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелази износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 68.400,00

динара без пдв-а.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда GLOBAL МЕТС ТИГ)Е ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуъава

све услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 59.600,00 динара

без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију додели понуђачу GLOBAL МЕТС TRADE ДОО БЕОГРАД.
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За партију 112:

Понуде су доспвили понуђачи ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД и GLOBAL МЕТС TRADE ДОО

БЕОГРАД.

• Понуда понуђача ВЕТАНЕМ ДОО БЕОГРАД је неприхватљива понуда из разлога што

понуђена цена прелааи износ процењене вредности партије. Понуђена цена износи 79.200,00

динара без пдв-а,

Комисија је ПРИСТУПИЛа рангирању прихватјьивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача MS GLOBAL MEDlC TRA[)E ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава

све услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 70.000,00 динара

без п,дв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисцја за јавну набавку у поступку број предложила је да се одлука о додели

за партију 12 додели понуђачу MS CJLOBAL МИЛС TRADE ДОО БЕОГРАД.

За партију 113:

До ислека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда,

Поступак се обуставља.

За партију 114:

Понуду је доставио један понуђач и то: DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све

услове предвиђене конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 18.079,50 динара без

пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у сюладу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 14 додели понуђачу DSP CHROMATOGRAPHY ДОО БЕОГРАД.

За партију 115:

Понуду је доставио један понуђач и то: ADOC ДОО БЕОГРАД.

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда и утврдила:

• Понуда понуђача ADOC ДОО БЕОГРАД је одговарајућа и испуњава све услове предвиђене

конкурсном документацијом. Понуђена цена износи 440.637,00 динара без пдв-а.

На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,

Комисија за јавну набавку у поступку број 3/1-10/2020-2, предложила је да се одлука о додели

уговора, за партију 115 додели понуђачу ADOC ДОО БЕОГРАД.

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”

број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватам предлог Комисије и дон ку као у диспозитиву.

АН
€К Г ФАКУЛТЕТА

ђа о ајић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се

подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за

заштиту права у поступцима јавни набавки.

Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца.
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