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Дана: 16.01.2020.године 

 

 

              На основу члана 116 став закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РСрбије“,бр124/2012), ЗЗЈЗ Сомбор, дана 16.01.2020.године 

      

 

И З В Е Ш Т А Ј 

                    о спроведеном поступку јавне набавке   

          ЈНOP 5/2019 

 

 

Назив, адреса  и интернет страница Наручиоца: ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47; 

 www. zzjzsombor.org 

Врста наручиоца: Јавна установа 

Врста поступка: Отворени поступак 

Врста предмета: добра 

Основна обележја набавке, ОРН, место извршења : Набавка медицинског потрошног 

материјала ОРН 33140000 ; ЗЗЈЗ Сомбор, Сомбор,ул. Војвођанска 47. 

Критеријум, елементи критеријума доделе уговора: економски најповoљнија понуда 

 

Партија 1- Aглутинишући серуми 

 

Вредност уговора:  293.450,00   динара без ПДВ-а  

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

293.450,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 25.12.2019. године 

Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија 2 -Хемикалије 

 

Вредност уговора:   391.687,00  динара без ПДВ-а  

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

391.687,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године 

Основни подаци о добављачу:  “Superlab” doo Beograd  ПИБ: ПИБ:101822498, MБ: 17051717 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија 2 -Хемикалије ААС 

 

Вредност уговора:   18.059,00  динара без ПДВ-а  

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

18.059,00  динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године 
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Основни подаци о добављачу:  “Superlab” doo Beograd  ПИБ: ПИБ:101822498, MБ: 17051717 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

Партија 3 -Хранљиве подлоге ISO 

 

Вредност уговора:   177.960,00динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

177.960,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија 4- Дискови за антибиограме 

 

Вредност уговора:  519.520,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

519.520,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “MAKLER” ДОО из Београда ПИБ: 100157468,  

МБ: 07721510 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

Партија 5- Лабораторијска пластика 

 

Вредност уговора:   1.868.984,10 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: две понуде 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 

1.872.331,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 1.868.984,10 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “Superlab” doo Beograd  ПИБ: ПИБ:101822498, MБ: 17051717 

Период важења уговора:  годину дана 

 

а 

 

                               Партија 5/в - Лабораторијска пластика – Стерилни сетови 

Вредност уговора:   45.300,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

45.300,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 25.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 
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Партија 6- Лабораторијско стакло 

 

Вредност уговора:   464.923,90 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: једна понуда 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

464.923,90 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “Superlab” doo Beograd  ПИБ: ПИБ:101822498, MБ: 17051717 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

 

Партија 9- Хранљиве подлоге 

 

Вредност уговора:  230.906,00   динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљене су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда Највиша понуђена цена је 

268.877,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 230.906,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

Партија 10- Готове подлоге   

 

Вредност уговора:   119.400,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

119.400,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:   18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

     Партија 11- Серолошки тестови   

 

Вредност уговора:   208.560,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

208.560,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:   18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “Beo-chem 3” ДОО из Београда, ПИБ: 101288330,  

МБ: 17177516 

Период важења уговора: годину дана 

 



 

 4 

 

Партија 12 - Е тестови   

 

Вредност уговора:  239.600,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

239.600,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора: годину дана 

 

Партија 12/а - Тестови за микродилуцију 

 

Вредност уговора:  164.900,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

164.900,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора: годину дана 

 

Партија 13- Потрошни материјал 

 

Вредност уговора:  1.299.235,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

1.299.235,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „MEDI LABOR” ДОО из Београд, ПИБ: 100463356, МБ: 

08374350 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

 

Партија 14- Комерцијални дискови/таблете 

 

Вредност уговора:  91.265,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

91.265,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210  

Период важења уговора: годину дана 
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Партија 14/а- Трибутирин 

 

Вредност уговора:  16.000,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

16.000,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „UNI-CHEM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100052572, МБ: 

17167677 

Период важења уговора: годину дана 

 

Партија 16- Кесице Гас-пак 

 

Вредност уговора:  157.920,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена су две понуде. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Највиша понуђена цена је 

177.240,00 без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 157.920,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  :  “Vicor” ДОО из Beograda, ПИБ: 100134880,  

МБ: 07738412 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

 

Партија 17/а - Латекс аглутациони тестови 

 

Вредност уговора:  23.940,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

23.940,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “Superlab” doo Beograd  ПИБ: ПИБ:101822498, MБ: 17051717 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

 

                                   Партија 19 - Комерцијални тестови за идентификацију бактерија 

 

Вредност уговора:  39.000,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

39.000,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “Vicor” ДОО из Beograda, ПИБ: 100134880,  

МБ: 07738412 

Период важења уговора: годину дана 

 



 

 6 

 

 

Партија 21/а- Реагенси за real time PCR 

 

Вредност уговора:  66.950,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

66.950,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

 

 

Партија 21/д- Реагенси  PCR 

 

Вредност уговора:  14.500,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда : Једина понуђена цена је 

14.500,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 30.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу: “PROMEDIA” ДОО из Кикинде, ПИБ: 100579471,  

МБ: 08704210 

Период важења уговора:  годину дана 

 

Партија 22- оксидаза тестови 

 

Вредност уговора:  45.000,00  динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

45.000,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 26.12.2019. године   

Основни подаци о добављачу:  „VICOR ” ДОО из Београд, ПИБ: 100134880, МБ: 07738412 

Период важења уговора: годину дана 

 

Партија 24- VITEK картице 

 

Вредност уговора:  1.083.840,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

1.083.840,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 20.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 

07445849 

Период важења уговора: годину дана 
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Партија 26- Комерцијални тест 

 

Вредност уговора:  15.000,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

15.000,00 динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 20.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 

07445849 

Период важења уговора: годину дана 

 

Партија 27- McFarland standard 

 

Вредност уговора:  3.800,00 динара без ПДВ-а 

Број примљених понуда: Примљена је једна понуда. 

Највиша и најнижа  понуђена цена код прихватљивих понуда :Једина понуђена цена је 

3.800,00  динара без ПДВ-а. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  18.12.2019. године 

Датум закључења уговора: 20.12.2019. године  

Основни подаци о добављачу:  „YUNYCOM ” ДОО из Београд, ПИБ: 100219473, МБ: 

07445849 

Период важења уговора: годину дана 

 

 

Kонтакт:  е-пошта: office@zzjzsombor.org; тел.025/412-888 у периоду од 07.30-14 часова 

радним даном 

mailto:office@zzjzsombor.org
tel:+00-381-25-412-888

