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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), в.д. директорa Дома здравља ,,Нови Београд“ улица Булевар маршала Толбухина бр.30, 

Нови Београд, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за јавну набавку у отвореном поступку „Куповина санитетског и медицинског материјала“, 

редни број 19/2018  

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац је дана 22.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у 

отвореном поступку, заводни број Одлуке 827/1 - „Куповина санитетског и медицинског материјала“, 

редни број 19/2018.  

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда и конкурсну 

документацију дана 22.05.2018. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две понуде. 

          Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 827/7 од 22.06.2018. 

године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра 

2) Врста наручиоца: здравство 

3) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке 
„Куповина санитетског и медицинског 

материјала“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
I - 3, 19/2018 

Назив и ознака из општег речника набавке 33140000 - Медицински потрошни материјал 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану наручиоца на позицији  
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Назив партије 

Назив 

изабраног 

понуђача 

Процењена 

вредност 

јавне набавке 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној набавци 

(без ПДВ-а) 

у динарима 

Вредност 

уговора о 

јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 

у динарима 

1 Папир за CTG, ЕКГ,  и УЗ „Metreco“ d.o.o. 340.000,00 316.050,00 379.260,00 

2 Раствори за папа боје „Stim“ d.o.o. 58.500,00 58.127,52 69.753,02 

3 Гел за ЕКГ  „Metreco“ d.o.o. 2.100,00 1.575,00 1.890,00 

Укупно:  400.600,00  375.752,52 450.903,02 

4) Критеријум за оцењивање понудa, за све партије, је најнижа понуђена цена 

5) Неблаговремених понуда није било 

6) Укупан број поднетих понуда: две 

Ред. 

Бр. 
Назив понуђача 

број под којим је 

понуда заведена и 

датум пријема понуда 

1. „Stim“ d.o.o., Бул. Зорана Ђинђића бр.115, Београд, мат.бр. 17243209  3/180 од 04.06.2018 

2. „Metreco“ d.o.o. Војводе Мишића 75, лок 1, мат.бр. 17211145 3/193 од 19.06.2018 
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Партија 1- Папир за CTG, ЕКГ,  и УЗ 

Укупан број понуда за партију број 1. –  једна                

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 1): Нема одбијених 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Metreco“ d.o.o. 316.050,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 1, додељује 

понуђачу „Metreco“ d.o.o. Војводе Мишића 75, лок 1, мат.бр. 17211145, број понуде 3/193 од 

19.06.2018. године 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 2-  Раствори за папа боје 

Укупан број понуда за партију број 2. – једна                      

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 2): Нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Stim“ d.o.o. 58.127,52 

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 2, додељује 

понуђачу „Stim“ d.o.o, Бул. Зорана Ђинђића бр.115, Београд, мат.бр. 17243209, број понуде 3/180 од 

04.06.2018. године 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3 - Гел за ЕКГ 

Укупан број понуда за партију број 3. – једна                    

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за 

партију 3): Нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Metreco“ d.o.o. 1.575,00 

   

Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор: 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 3, додељује 

понуђачу „Metreco“ d.o.o. Војводе Мишића 75, лок 1, мат.бр. 17211145, број понуде 3/193 од 

19.06.2018. године 

 Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
    Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 

дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Уколико је 

поднешена једна понуда уговор се може закључити и пре истека рока, а у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 

 

    В.Д. ДИРЕКТОРА 

                др Божица Новаковић 


