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Наручилац: Дом здравља Кула 
Адреса: Трг ослобођења 9 
Број одлуке: 1578 
Датум: 11.06.2018.године 
 
 
На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Дома здравља Кула 
доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА 

ПОМАГАЛА/РФЗО, ЗА КОЈУ СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/2018 

 
 

1) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "MAGNA PHARMACIA" 
д.о.о., Милутина Миланковића 7б, 11000 Београд, понуда број 1352 од 
17.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1429 од 29.05.2018.године, 
за партије број:  
 
1, 3-9 и 14. 
  
Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
1.232.425,00 динара без ПДВ-а, односно 1.357.130,00 динара са ПДВ-ом. 
 
2) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "ADOC" д.о.о., 
Милорада Јовановића 11, 11147 Београд - Чукарица, понуда број 10909 од 
22.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1452 од 31.05.2018.године, 
за партије број:  
 
10-11. 
  
Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
538.240,00  динара без ПДВ-а, односно 592.064,00 динара са ПДВ-ом. 
 
3) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "MEDINIC EXPORT-
IMPORT" д.о.о., Даничарева 57, 11000 Београд, понуда број 296 од 
22.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1406 од 24.05.2018.године, 
за партије број:  
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12-13. 
  
Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
472.010,00 динара без ПДВ-а, односно 519.211,00 динара са ПДВ-ом. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 25.04.2018.године 
донео Одлуку број 1154 од 25.04.2018.године о покретању поступка јавне набавке 
добра - медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи 
поступак јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке ЈН 3/2018. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке је 33196000 - Медицинска помагала. 
 
Процењена вредност јавне набавке за све партије је укупно 2.670.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
Процењена вредност јавне набавке за све партије за које се доноси одлука о 
додели уговора је укупно 2.339.840,00 динара без ПДВ-а. 
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 14.05.2018.године. Истог 
дана позив за подношење понуде је упућен на адресе најмање три лица која су 
према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку. Прве измене конкурсне 
документације су објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца дана 16.05.2018.године, а друге измене конкурсне документације и 
измене позива су објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца дана 22.05.2018.године. Првобитно одређени рок за подношење понуда 
и дан отварања понуда за дан 25.05.2018.године је померен на дан 
01.06.2018.године уз објављивање обавештења о продужењу рока за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 
22.05.2018.године. 
 
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 01.06.2018.године са 
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије: 
Јасмина Булатовић, Љубка Будински и Слободанка Јанковић. На отварању понуда 
није било присутних представника понуђача, као ни других присутних лица.  
 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број 1479 од 01.06.2018.године, Комисија за јавну набавку (у 
даљем тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају 
о стручној оцени понуда број 1577 од 11.06.2018.године. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број 1577 од 11.06.2018.године, Комисија је 
констатовала следеће: 
 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: Добра. 
2) Предмет јавне набавке: Медицинско-техничка помагала/РФЗО, по 

партијама. 
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3) Назив и ознака из општег речника набавки: 33196000 - Медицинска 
помагала. 

4) Предмет јавне набавке је обликован у 14 (четрнаест) партија. 
5) Процењена вредност јавне набавке укупно:  2.670.000,00 динара без 

ПДВ-а. 
 
2. Основни подаци о понуђачима: 
 
Укупан број поднетих понуда: 3 (три). 
У поступку јавне набавке учестововало је укупно 3 (три) понуђача. 
Благовремено, односно до 01.06.2018.године до 10,30 часова примљено је 
укупно 3 (ТРИ) понуде, и то по следећем редоследу: 
 
Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Датум пријема Час 
пријема 

1. 1406 "MEDINIC  
EXPORT-IMPORT" 
д.о.о., Даничарева 57, 
11000 Београд 

24.05.2018. 10,00 

2. 1429 "MAGNA 
PHARMACIA" д.о.о., 
Милутина 
Миланковића 7б, 
11000 Београд 

29.05.2018. 7,58 

3. 1452 "ADOC" д.о.о., 
Милорада 
Јовановића 11, 11147 
Београд - Чукарица 

31.05.2018. 8,40 

 
Неблаговремене понуде: 
 
Ред.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште / 
шифра понуђача 

Датум пријема Час 
пријема 

1. Нема    
   
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 
понуда:  
 
Нема. 
 
Комисија за јавну набавку костатује да су понуде свих понуђача комплетне, 
одговарајуће и благовремене, и садрже све доказе о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке. 
 
4. Критеријум и елементи за доделу уговора:  
 
Критеријум за све наведене партије је „Најнижа понуђена цена“. 
 
Уколико, две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће се дати 
понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу наручиоца. 
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5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу 
уговора: 
 
Комисија за јавну набавку је применом критеријума “Најнижа понуђена цена” 
утврдила ранг листу понуђача за предметне партије: Прилог број 1 - Ранг 
листа понуђача ЈН 3/2018. 
 
Преглед понуђача по партијама - Ранг листа понуђача ЈН 3/2018 саставни је део 
овог Извештаја. 
 
6. Назив понуђача коме се додељује уговор: 
 
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да су одговарајуће 
и најприхватљивије понуде следећих понуђача, чији се избор предлаже наручиоцу, 
те да се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи: 
 
1) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "MAGNA PHARMACIA" 
д.о.о., Милутина Миланковића 7б, 11000 Београд, понуда број 1352 од 
17.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1429 од 29.05.2018.године, 
за партије број:  
 
1, 3-9 и 14. 
  
Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
1.232.425,00 динара без ПДВ-а, односно 1.357.130,00 динара са ПДВ-ом. 
 
2) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "ADOC" д.о.о., 
Милорада Јовановића 11, 11147 Београд - Чукарица, понуда број 10909 од 
22.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1452 од 31.05.2018.године, 
за партије број:  
 
10-11. 
  
Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
538.240,00  динара без ПДВ-а, односно 592.064,00 динара са ПДВ-ом. 
 
3) Уговор о јавној набавци добра, у поступку јавне набавке добра - медицинско-
техничка помагала/РФЗО, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности, ЈН број 3/2018, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "MEDINIC EXPORT-
IMPORT" д.о.о., Даничарева 57, 11000 Београд, понуда број 296 од 
22.05.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 1406 од 24.05.2018.године, 
за партије број:  
 
12-13. 
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Укупна вредност Уговора који се закључује на 12 (дванаест) месеци, износи 
472.010,00 динара без ПДВ-а, односно 519.211,00 динара са ПДВ-ом. 
 
7. Подизвођач: 
 
Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача. 
 
8. Процењена вредност јавне набавке: 
 
Процењена вредност јавне набавке за све партије је укупно 2.670.000,00 динара 
без ПДВ-а. 
 
Процењена вредност јавне набавке за све партије за које се доноси одлука о 
додели уговора је укупно 2.339.840,00 динара без ПДВ-а. 
 
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог 
Комисије о додели уговора о јавној набавци добра - медицинско-техничка 
помагала/РФЗО, по партијама, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН број 
3/2018, па је донета одлука као у изреци. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана 
од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, сходно 
члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
                                                                                                     ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Објавити:                                                                                               ДИРЕКТОР 
- На Порталу јавних набавки                                                           Шевин др Жарко 
- На интернет страници наручиоца 
у року од 3 (три) дана од дана доношења 
 
 



Број 
партије

Назив 
понуђача Количина

Јединична 
цена 
без ПДВ-а

Укупна 
вредност
без ПДВ-а ПДВ

Укупна 
вредност 
са ПДВ-ом Пондер

1 Magna Pharmacia 1140 264 300960 30096 331056 100
2 Нема 0 0 0 0 0 0
3 Magna Pharmacia 6300 100 630000 63000 693000 100
4 Magna Pharmacia 180 228 41040 4104 45144 100
5 Magna Pharmacia 15 975 14625 2925 17550 100
6 Magna Pharmacia 4 1150 4600 460 5060 100
7 Magna Pharmacia 720 228 164160 16416 180576 100
8 Magna Pharmacia 180 141 25380 2538 27918 100
9 Magna Pharmacia 100 207 20700 2070 22770 100
10 Adoc 8000 33,64 269120 26912 296032 100
11 Adoc 8000 33,64 269120 26912 296032 100
12 Medinic 14000 33,64 470960 47096 518056 100
13 Medinic 100 10,5 1050 105 1155 100
14 Magna Pharmacia 180 172 30960 3096 34056 100

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЈН БРОЈ 3/2018


