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У поступку јавне набавке ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА БР. 1-20 –
ДИЈАГНОСТИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ
ПРАВИЛНИКОМ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТИЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Ветеринарског специјалистичког
институт ``Краљево``, Жичка 34, Краљево, доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

1. Додељује се уговор за партију 1, - Дијагностикум Росе-Бенгал за дијагностику бруцелозе,
понуђачу Veterinary supply international doo Бачка Топола, Вука Караџића 7, по следећим
условима:

Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија 1.

-Дијагностикум Росе-Бенгал за
дијагностику бруцелозе

- Позитиван контролни серум са
сертификатом

мл

мл

13000

10 мл

125,00

914,50

1.625.000,оо

9.145,00

Вредност понуђених добара без ПДВ 1.634.145,оо

Вредност ПДВ-а 326.829,оо

Укупна вредност понуде за партију 1. 1.960.974,оо
динара

Понуда важи _60_ (најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана) је _30_ дана од дана службеног пријема
комплетне исплатне документације.
Рок испоруке за 2000 милилитара дијагностикума Росе-Бенгал за дијагностику бруцелзе
је _15_ дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца , а понуђач се обавезује да по примљеној
поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи наручени материјал.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
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Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је __________15______(не може дужи од
15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је __15 дана (не може бити дужи од 21 дан) дана од
обавештавања о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.

2. Додељује се уговор за партију 2 – Дијагностички кит за ЕЛГ говеда (скрининг,
једнофазни) а 10 плоча, понуђачу Super Vet doo Београд, Нови Београд, Алексиначких
рудара 75/34, по следећим условима:

Број
партије Врста производа Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија
2.

--Дијагностички комплет –
Елиса кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча
- Позитиван контролни серум
Е-05

ком

мл

17
комплета

2 мл

35.450,оо

300,оо

602,650,оо

600,оо

Вредност понуђених добара без ПДВ 603.250,оо

Вредност ПДВ-а 120.650,00

Укупна вредност понуде за партију 2.
723.900,оо
динара

Понуда важи 30 (најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.

Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.

Рок испоруке за 4 комплета дијагностикума –Елиса кит за ЕЛГ (скрининг,
једнофазни) a 10 плоча је _15_ дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања
уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по
примљеној поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи
наручени материјал, на место које одреди Наручилац.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је _______15_________(не може дужи
од 15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је ____21____(не може бити дужи од 21 дана) дана од
обавештавања о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.
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3. Додељује се уговор за партију 3 – Дијагностички кит за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни) a 200 плоча, понуђачу Veterinary supply international doo Бачка Топола, Вука
Караџића 7, по следећим условима:

Број
партије Врста добра Јед.

мере
Коли-
чина

Цена по
јед. мере
(без ПДВ)

Укупно
динара

Партија 3.

-Дијагностички комплет –Елиса
кит за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни)
- Позитиван контролни серум са
сертификатом

ком

мл

200
плоча

2 мл

9.650,00

500,00

1.930.000,оо

1000,оо

Вредност понуђених добара без ПДВ 1.931.000,оо

Вредност ПДВ-а 386.200,оо

Укупна вредност понуде за партију 3.
2.317.200,оо
динара

Понуда важи _____60______(најмање 30 дана) дана од дана отварања понуде.
Место испоруке је Краљево, Жичка 34.
Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана) је ___30_______ дана од дана службеног
пријема комплетне исплатне документације.
Рок испоруке за 40 плоча дијагностикума –Елиса кит за за Бруцелу овис (скрининг,
једнофазни) је 15 дана (не може бити дужи од 21 дан од дана потписивања уговора).
Уговорне стране су сагласне да се преостала количина дијагностикума периодично
испоручује према тренутним потребама Наручиоца, а понуђач се обавезује да по примљеној
поруџбини, у року који није дужи од 21 (двадесетједан дан ) испоручи наручени материјал,
на место које одреди Наручилац.

Рок употребе за уговорено добро је најмање шест месеци од дана испоруке добра у
складиште наручиоца.
Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је ____15____________(не може дужи од
15 дана) дана од дана пријема Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је __15__(не може бити дужи од 21 дан) дана од обавештавања
о неисправности телефоном и достављања рекламације путем факса.

Квалитет, начин транспорта и амбалажа, место испоруке и остали услови у свему према
условима из конкурсне документације.

О б р а з л о ж е њ е

Ветеринарски специјалистички институт «Краљево«, Жичка 34, Краљево на основу Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности по партијама – Дијагностички комплети
за реализацију послова предвиђених Правилником о утврђивању Програма мера здравствене
заштите животиња за 2020. годину број 4-22 од 06.03.2020. године, покренуо је поступак јавне
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набавке бр. 1-20 – Дијагностички комплети за реализацију послова предвиђених предлогом
Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2020. годину, назив и
ознака из Општег речника набавке: 33696000 – Реагенси и контрасти, а у складу са чланом
105. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15).

Укупна процењена вредност јавне набавке је 4.800.000,00 динара без ПДВ-а , односно
5.760.000,00 динара са ПДВ-ом. (Партија 1. – 2.100.000,оо динара; Партија 2. – 700.000,оо и
Партија 3. - 2.000.000,оо динара без ПДВ-а)

Новчана средства за предметну набавку су обезбеђена финансијским планом ВСИ
«Краљево», и налазе се у Плану јавних набавки ВСИ «Краљево» број 5-2/5.

Како је наведена вредност – вредност набавке на годишњем нивоу испод 5.000.000,00 динара,
наручилац је донео одлуку да се набавка предметних добара спроведе у поступку јавне
набавке мале вредности по партијама.

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страни
Ветеринарског специјалистичкког института «Краљево«.

У предвиђеном року за подношење понуда до 12:00 часова дана 18.03.2020.године Наручиоцу
су пристигле 3 (три) понуде следећих понуђача:

1. Понуда број 98/19 од 16.03.2020. године од Super Vet doo Београд, Нови Београд,
Алексиначких рудара 75/34, пристигла наручиоцу 17.03.2020. године у 10 часова
брзом поштом, заведена под бројем 2-39.

2. Понуда број број 0316/20-001 од 16.03.2020. године од Veterinary supply
international doo Бачка Топола, Вука Караџића 7, пристигла наручиоцу
17.03.2020. у 10:02 часова брзом поштом, заведена под бројем 2-40.

3. Понуда број I 28 од 16.03.2020. године од NOACK&CO SOUTH EAST doo
Нови Сад, Стевана Мусића 17, достављена лично наручиоцу дана 18.03.2020.
године у 10:40 часова, заведена под бројем 2-42.

Отварање понуда извршено је комисијски дана 18.03.2020. године са почетком у 12:15 часова,
о чему је у складу са чланом 104. Закона о јавним набавкама сачињен записник о отварању
понуда.
Записник је електронском поштом достављен свим понуђачима.

Прегледом и стручном оценом понуда комисија је утврдила:
1. Понуда број 98/20 за партију 2. од 16.03.2020. године од Super Vet doo Београд, Нови
Београд, Алексиначких рудара 75/34, пристигла наручиоцу 17.03.2020. године у 10 часова
брзом поштом, заведена под бројем 2-39. је прихватљива, тј. нема битне недостатке,
одговарајућа је, не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача, и не прелази износ
процењене вредности набавке.
2. Понуда број број 0316/20-001 за партије 1, 2, и 3 од 16.03.2020. године од Veterinary supply
international doo Бачка Топола, Вука Караџића 7, пристигла наручиоцу 17.03.2020. у 10:02
часова брзом поштом, заведена под бројем 2-40. је прихватљива, тј. нема битне недостатке,
одговарајућа је, не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача, и не прелази износ
процењене вредности набавке.
3. Понуда број I 28 за партије 1, 2, и 3 од 16.03.2020. године од NOACK&CO SOUTH EAST
doo Нови Сад, Стевана Мусића 17, достављена лично наручиоцу дана 18.03.2020. године у
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10:40 часова, заведена под бројем 2-42. нема битне недостатке, одговарајућа је, и не прелази
износ процењене вредности набавке за партије 2. и 3, док за партију 1. прелази износ
процењене вредности набавке, тако да је понуда за партију 1. неприхватљива.

Имајући у виду наведено, комисија је констатовала:
а) Партија 1 – Дијагностикум Росе-Бенгал за дијагностику бруцелозе а 13000
милилитара и Позитиван контролни серум а 10 мл
- да су пристигле две понуде, једна прихватљива и једна неприхватљива понуда;
- да су се на основу члана 107. став 1 ЗЈН стекли услови за доделу уговора.
б) Партија 2 – Дијагности комплет – Елиса кит за ЕЛГ (скрининг, једнофазни) а 10
плоча, 17 комплета и Позитиван контролни серум Е-05 а 2 мл
- да су пристигле три прихватљиве понуде;
- да су се на основу члана 107. став 1 ЗЈН стекли услови за доделу уговора.
в) Партија 3 – Дијагности комплет – Елиса кит за Бруцелу овис (скрининг, једнофазни)
a 200 плоча и Позитиван контролни серум а 2 мл
- да су пристигле две прихватљиве понуда;
- да су се на основу члана 107. став 1 ЗЈН стекли услови за доделу уговора.

Комисија је прихватљиве понуде оценила и рангирала, применом критеријума најниже
понуђене цене, на следћи начин:
- Партија 1. - Дијагностикум Росе-Бенгал за дијагностику бруцелозе а 13000 милилитара,
и Позитиван контролни серум а 10 мл:
РЕДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧ ВРЕДНОСТ

ПОНУДЕ без ПДВ-а
РАНГ

1.
Veterinary supply international doo
Бачка Топола, Вука Караџића 7 1.634.145,оо I

- Партија 2 – Дијагности комплет – Елиса кит за ЕЛГ (скрининг, једнофазни) а 10 плоча,
17 комплета и Позитиван контролни серум Е-05 а 2 мл:
РЕДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧ ВРЕДНОСТ

ПОНУДЕ без ПДВ-а
РАНГ

1.

Super Vet doo Београд, Нови
Београд, Алексиначких рудара
75/34

603.250,оо I

2. Veterinary supply international doo
Бачка Топола, Вука Караџића 7 604.500,оо I I

3. NOACK&CO SOUTH EAST doo
Нови Сад, Стевана Мусића 17 633.070,оо I I I

- Партија 3 – Дијагности комплет – Елиса кит за Бруцелу овис (скрининг, једнофазни) a
200 плоча и Позитиван контролни серум а 2 мл
РЕДНИ БРОЈ ПОНУЂАЧ ВРЕДНОСТ

ПОНУДЕ без ПДВ-а
РАНГ

1. Veterinary supply international doo
Бачка Топола, Вука Караџића 7 1.931.000,оо I

2. NOACK&CO SOUTH EAST doo
Нови Сад, Стевана Мусића 17 1.965.880,оо I I
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На основу напред наведеног комисија је предложила да се са прворангираним понуђачима
закључе уговори.

Прихватајући у потпуности извештај и предлог комисије, одлучено је као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања исте. Захтев подноси наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ОДЛУКУ објавити на Порталу УЈН и интернет страници Ветеринарског института
«Краљево».

ДИРЕКТОР

Мишо Коларевић
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