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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  „Куповина техничког материјала“, редни број 40/2019  

 

О б р а з л о ж е њ е 

          Наручилац  је дана 16.12.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, заводни број Одлуке 1185/1 - „Куповина техничког материјала“, редни број 

набавке 40/2019 

          За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношењe понуда 16.12.2019. 

године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

          До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 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 1185/13 

од 03.12.2020. 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 техничког материјала“ 

Редни број из Плана јавних набавки; Редни број 

јавне набавке 
  I-11; 40/2019 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у 

финансијском плану наручиоца на позицији Б 

VIII15.1.1. 

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 Електро материјал                    
„Mak trade group“ 

d.o.o 
3.097.155,00 2.873.440,00 3.448.128,00 

2 
Браварско столарски 

материјал 
„Mirgol-Co“ d.o.o 474.885,00 379.567,00 455.480,40 

3 Водоводни материјал „Mirgol-Co“ d.o.o 739.400,00 614.565,00 737.478,00 

4 Грађевински материјал „Mirgol-Co“ d.o.o 176.560,00 143.170,00 171.804,00 

5 

Заштитна рефлектујућа 

фолија за прозоре, 

унутрашња 

„Grafo media“ 112.000,00 107.935,00 129.522,00 

Укупно: 4.600.000,00 4.118.677,00 4.942.412,40 

 

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

5) Неблаговремених понуда није било 

6) Укупан број поднетих понуда: шест 

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

1. „Mirgol-Co“ d.o.o. Гандијева 182/14, Нови Београд, мат.бр. 06320015 3/480 од 24.12.2019 

2. „Central line“ d.o.o. Стевана Опачића бр.16, Београд мат.бр. 20192160 3/481 од 24.12.2019 

3. „Ogarevic-trade“ d.o.o. Београд, Савски венац 17/7 мат.бр. 17084968 3/482 од 24.12.2019 

4. 
„Tigo universal“ д.о.о. Булевар Војводе Мишића бр.57, Београд, 

мат.бр.21141003 
3/483 од 24.12.2019 
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5. „Mak trade group“ d.o.o. 11231 Београд, Подавалска 2Б, мат.бр.20016434 3/484 од 24.12.2019 

6. „Grafo media“ Шуматовачка бр.70, Београд, мат.бр.64037126 3/485 од 24.12.2019 

 

              Партија 1- Електро материјал 

Укупан број понуда за партију број 1. – три                 

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

(за партију 1):  
1. Заједничка понуда понуђача „Mirgol-Co“ d.o.o. Гандијева 182/14, Нови Београд, & 

„Uniprom“ d.o.o., број понуде 3/480 од 24.12.2019. године – упућен је захтев за 

додатним објашњењима, дана 27.12.2019. године, у коме се захтева да се за ставке под 

редним бројем 3, 32 и 33 у партији 1- Електро материјал, достави доказ о произвођачу 

понуђеног добра, односно доказ да је за ставку под редним бројем 3 понуђено добро 

заиста од произвођача „Soled“ (који је уписан у Обрасцу структуре понуђене цене са 

упутством како да се попуни), и доказ да је понуђено добро за ставке под редним 

бројем 32 и 33, заиста од произвођача „M-T pro“ (који је уписан у Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни). Одговор на захтев за додатним 

појашњењима, достављен је и заведен код Наручиоца дана 30.12.2019. године. Понуђач 

дописом није доказао да су добра, за горе наведене ставке уписане у Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни, од произвођача тих понуђених добара.  

Где је наведено и следеће, цитирам: 

„U prilogu mail-a dostavljam Vam katalog za ponuđene artikle. Kako se navedeni artikli 

proizvode u Kini, katalog koji Vam dostavljamo u prilogu dobili smo od uvoznika. Navedeni 

artikli prave se  za naše tržište i ne postoji originalni katalog proizvođača, koji delove 

proizvodi u varijantama po zahtevu kupaca koji se razlikuju od tržišta do tržišta. Vama kao 

naručiocu je presudno da ćete pri porudžbini ovih, kao i bilo kojeg drugog artikla iz 

specifikacije, biti isporučen odgovarajući artikal, koji u svemu zadovoljavaju tehničke i 

kvalitativne karakteristike, što je i definisano predlogom ugovora, član 6., koji smo overili i  

potpisali pri dostavljanju ponude.“ 

Постављањем питања Наручилац је желео да дозна шта је стварна садржина 

понуде у Обрасцу струкутре цене – добра која ће уговором примати, односно које 

производе и од којег произвођача се заиста нуде. 

На основу свега  наведеног  понуда понуђача из заједничке понуде се одбија као 

неприхватљива. 

 

2. Понуђач „Central line“ d.o.o.  је у партији 1 за ставку под редним бројем 4 доставио 

извод из каталога „Mitea lighting“  a у Обрасцу структуре понуђене цене је наведен 

„Soled“. Такође, „Soled“ је наведен у Обрасцу структуре понуђене цене и за ставке 

1,2,3,5,6 a достављен извод из каталога произвођача „Grass lighting“. 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. 
Заједничка понуда „Mirgol-Co“ d.o.o. & 

„Uniprom“ d.o.o. 
2.851.121,00 3.421.345,20 

2. „Central line“ d.o.o. 2.614.110,00 3.136.932,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1.  „Mak trade group“ d.o.o. 2.873.440,00 

   

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 1, додељује понуђачу „Mak trade group“ d.o.o. Београд, Подавалска 2Б, 

мат.бр.20016434, пиб 104165607,  број понуде 3/484 од 24.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 2- Браварско столарски материјал 

Укупан број понуда за партију број 2. – две                

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

(за партију 2):  

1. Понуда понуђача „Tigo universal“ д.о.о. број понуде 3/483 од 24.12.2019. године прелази 

износ процењене вредности за партију 2, па се на основу наведеног понуда одбија као 

неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Tigo universal“ д.о.о.    498.885,00   598.662,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Mirgol-Co“ d.o.o. 379.567,00 

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 Mirgol-Co“ d.o.o. Гандијева 182/14, Нови Београд, мат.бр. 

06320015,  број понуде 3/480 од 24.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 3- Водоводни материјал 

Укупан број понуда за партију број 3. – две               

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

(за партију 3):  

1. Понуда понуђача „Ogarevic-trade“ d.o.o.  број понуде 3/482 од 24.12.2019. године 

прелази износ процењене вредности за партију 3, па се на основу наведеног понуда 

одбија као неприхватљива. 

Понуђена вредност одбијених понуда 

 Подносилац понуде Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

Понуђена вредност 

(динара  са ПДВ-ом) 

1. „Ogarevic-trade“ d.o.o. 783.565,00   940.278,00 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Mirgol-Co“ d.o.o. 614.565,00 

  

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 3, додељује понуђачу Mirgol-Co“ d.o.o. Гандијева 182/14, Нови Београд, мат.бр. 

06320015,  број понуде 3/480 од 24.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 4- Грађевински материјал 

Укупан број понуда за партију број 4. – једна         
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Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање 

(за партију 4): нема одбијених понуда 

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Mirgol-Co“ d.o.o. 143.170,00 

  

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 4, додељује понуђачу Mirgol-Co“ d.o.o. Гандијева 182/14, Нови Београд, мат.бр. 

06320015,  број понуде 3/480 од 24.12.2019. године. 

  Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 

Партија 5 -  Заштитна рефлектујућа фолија за прозоре, унутрашња 

Укупан број понуда за партију број 5. – једна 

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

(за партију 5):  

 

Ранг листа понуђача чије су понуде одговарајуће и прихватљиве 

 Назив/име понуђача 
Понуђена вредност 

(динара без ПДВ-а) 

1. „Grafo media“ 107.935,00 

 

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 5, додељује понуђачу „Grafo media“ Шуматовачка бр.70, Београд, мат.бр.64037126, 

број понуде 3/485 од 24.12.2019. 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. 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

         Др Божица Новаковић 

 


