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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. директора Дома здравља ,,Нови Београд“ улица Булевар маршала 

Толбухина бр.30, Нови Београд, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за јавну набавку мале вредности  „Текуће поправке и одржавање лифтова“ редни број 

14/2019 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 28.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне мале 

вредности, заводни број Одлуке 422/1 - „Текуће поправке и одржавање лифтова“, редни број 

14/2019. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 28.03.2019. 

године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

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

           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 422/9 од 

10.04.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1) Врста предмета јавне набавке: Услуге 

2) Врста наручиоца: здравство 

3) Подаци о јавној набавци:  

Предмет јавне набавке „Текуће поправке и одржавање лифтова“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број јавне 

набавке 
II-9; 14/2019 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена 

у финансијском плану наручиоца на 

позицији Б VIII 10.2.2.7.1 

Назив и ознака из општег речника набавке 

Партија 1 - Услуге oдржавања лифтова 

50750000; Партија 2 -  42419510 делови 

лифтова; 45453000 – ремонтни и санациони 

радови 

Б
р
.п

ар
ти

је
 

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 Сервисирање лифтова 
„Beohome liftovi“ 

d.o.o 
490.000,00 490.000,00 588.000,00 

2 Ремонт лифта 
„Beohome liftovi“ 

d.o.o 
760.000,00 481.000,00 577.200,00 

Укупно: 1.250.000,00 971.000,00 1.165.200,00 

* Уговорена вредност за партију бр.1 је једнака процењеној вредности у складу са упутством из 

конкурсне документације 

** Уговорена вредност за партију број 2 биће једнака најнижој понуђеној вредности изабраног 

понуђача у складу са упутством из конкурсне документације 

 

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

 

5) Неблаговремених понуда није било 
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6) Укупан број поднетих понуда: шест 

Назив/име понуђача и основни подаци понуђача број и датум понуде 

1. „Jefto“ d.o.o. Косте алковића бр.32, Београд, мат.бр.17509900 3/85 oд 04.04.2019 

2. „Beohome liftovi“ d.o.o. Садика Рамиза бр. 18, Београд мат.бр. 20788488 3/86 од 05.04.2019 

3. „Kosmaj“d.o.o. Данијелова бр.32, Београд,  мат.бр. 06968376 3/87 од 05.04.2019 

4. ПР „Vertikal- lift“ Београд, Студентска бр.31/15  мат.бр. 63871036 3/88 од 05.04.2019 

5. „David Pajić Daka“ d.o.o. Дунавска бр.67, Београд, мат.бр. 07741731 3/89 од 05.04.2019 

6. „Mont lift“d.o.o. Боже Бауцала бр.7, Београд, мат.бр. 17591959 3/90 од 05.04.2019 

 

 Партија 1- Сервисирање лифтова 

Укупан број понуда за партију број 1. – пет               

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

(за партију 1):  

 

1. Комисија је установила да понуђач „Kosmaj“ d.o.o. број понуде 3/87 од 05.04.2019. 

године у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за партију 

бр.1 Сервисирање лифтова, под „I Редовно месечно сервисирање лифтова“, у објекту 

Нехруова 53 за лифт под редним бројем 3. Лифт Q= 450 kg 6/6, дао износ редовног 

месечног сервисирања у износу од 3.000,00 динара без пдв-а, а Конкурсном 

документацијом у „Обрасцу структуре понуђене цене са упуством како да се попуни“ 

на страни 16 од 35 и у Упутству понуђачима како да сачине понуду, под ставком 9. 

„Цена“ је наведено следеће: „За наручиоца није прихватљиво да цене месечног 

сервисирања и одржавања  лифтова буде веће од 2.500,00 динара без пдв-а по једном 

лифту“. На основу наведеног понуда понуђача „Kosmaj“ d.o.o. број понуде 3/87 од 

05.04.2019. године се одбија као неприхватљива. 

 

2. Комисија је установила да понуђач „Jefto“ d.o.o. број понуде 3/85 oд 04.04.2019. године 

у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ за партију бр.1 

Сервисирање лифтова, под „III Сервисирање (са заменом резервних делова)“ на страни 

18 од 35, под ставком бр.90 није попунио поље „Јединична цена у динарима без пдв-а“, 

односно понуђач није попунио све ставке у „Обрасцу структуре понуђене цене са 

упутством како са се попуни“ како је захтевано Конкурсном документацијом у 

„Упутству понуђачима како да сачине понуду“ под тачком 2. Обавезна садржина 

понуде, подтачка 2, као и у „Упутству понуђачима како да сачине понуду“ под тачком 

27, подтачка 27.4. На основу свега наведено понуда понуђача „Jefto“ d.o.o. број понуде 

3/85 oд 04.04.2019. године се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Kosmaj“d.o.o. 467.450,00 560.940,00 

2. „Jefto“ d.o.o. 244.910,00 293.892,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђачa Понуђена вредност (динара без ПДВ-а) 

1. „Beohome liftovi“ d.o.o. 807.630,00 

2. „David Pajić Daka“ d.o.o. 1.068.580,00 

3. ПР „Vertikal- lift“ 1.093.700,00 
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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 о јавној набавци 

за партију 1, додељује понуђачу „Beohome liftovi“ d.o.o.Садика Рамиза бр. 18, Београд, мат.бр. 
20788488,  број понуде 3/86 од 05.04.2019. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 
Партија 2 - Ремонт лифта 

Укупан број понуда за партију број 2. – пет 

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

(за партију 2):  

1. Комисија је установила да понуђач „Mont lift“d.o.o. број понуде 3/90 од 05.04.2019. 

године прелази износ процењене вредности за партију 2. На основу наведеног понуда 

понуђача се одбија као неприхватљива. 

 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 
Подносилац понуде 

Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Mont lift“d.o.o. 778.000,00 933.600,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Beohome liftovi“ d.o.o. 481.000,00 

2. „Jefto“ d.o.o. 499.550,00 

3. ПР „Vertikal- lift“ 591.200,00 

4. „Kosmaj“d.o.o. 626.400,00 

 

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 о јавној набавци 

за партију 2, додељује понуђачу „Beohome liftovi“ d.o.o.Садика Рамиза бр. 18, Београд, мат.бр. 
20788488,  број понуде 3/86 од 05.04.2019. 

  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 5 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

         Др Божица Новаковић 


