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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  „Kуповина потрошног канцеларијског материјала“ 

редни број 16/2019 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 22.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне мале 

вредности, заводни број Одлуке 490/1 - „Kуповина потрошног канцеларијског материјала“, 

редни број 16/2019. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 22.04.2019. 

године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су пет 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 489/10 

од 10.05.2019. 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 „Kуповина потрошног канцеларијског материјала“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
I-10; 16/2019 

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 

11.1.3. 

Назив и ознака из општег речника набавке 

Партија 1 - 30234300 - Компакт дискови (CD) 

Партија 2 - 30199000 - Канцеларијски материјал 

од хартије и други артикли 

Партија 3 - 30199761 - Ознаке и налепнице са 

бар-кодом 

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 Партија 1- CD-R 
„Informatika“ 

ад 
288.000,00 283.200,00 339.840,00 
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Партија 3 - Бар код 

налепнице за 

лабораторијски 

информациони систем 

„LIS“ 

„Euromedicina“ 

d.o.o. 
225.570,00 225.000,00 270.000,00 

Укупно: 513.570,00 508.200,00 609.840,00 

4) Критеријум за оцењивање  понудa: 

Партија 1 – критеријум за оцењивање понуда „економски најповољнија понуда“ 

Ред.бр. Елементи критеријума Пондер 

1 Понуђена цена  75 

2 Понуђена марка CD-ova (maxell или verbatim) 25 

3 Остале марке CD-ova 0 

Укупно 100 
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Партија 2 и 3 - критеријум за оцењивање понуда „најнижа понуђена цена“. 

 

*Начин примене методологије пондера: 

Партија 1: 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА - Број пондера 75 

Најнижа понуђена цена без пдв-а добија максимални број пондера 75 

Остале Понуде се пондеришу формулом:  

 

Формула: најнижа понуђена цена без пдв-а  x  максимални број пондера  

                                           понуђена цена  

 

ПОНУЂЕНА МАРКА CD-ova – Број пондера 25 

Понуђач  који понуди CD-ovе марке maxell или verbatim добија максималан  број  

пондера 25 

Остале понуде са понуђеним CD-овима друге марке добијају 0 пондера 

 

5) Неблаговремених понуда није било 

6) Укупан број поднетих понуда: две 

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

1. „Euromedicina“ d.o.o.  Нови Сад, Лазе Лазаревића 25, мат.бр. 08193126 3/110 од 25.04.2019 

2. „Informatika“ ад Јеврејска 32, Београд, мат.бр. 07024592, пиб 100001716 3/111 од 25.04.2019 

 

 Партија 1- CD-R 

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 понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Informatika“ ад 283.200,00 

  

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 1, додељује понуђачу „Informatika“ ад Јеврејска 32, Београд, мат.бр. 07024592, пиб 

100001716,  број понуде 3/111 од 25.04.2019. године . 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 
Партија 3 - Бар код налепнице за лабораторијски информациони систем „LIS“ 

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 благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

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

1. „Euromedicina“ d.o.o.   225.000,00 

  

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 
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за партију 3, додељује понуђачу „Euromedicina“ d.o.o. Нови Сад, Лазе Лазаревића 25, мат.бр. 

08193126,  број понуде 3/110 од 25.04.2019. 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 5 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 


