
 

Број: 02/1394-2 

Датум: 02.12.2020. године 

 

На основу члана 146 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/2019, у даљем тексту: Закон) 

и Извештаја о поступку јавне набавке бр. 02/1394-1 oд 02.12.2020.  године, законски заступник 

наручиоца Института за рехабилитацију са седиштем у Беораду, ул. Сокобањска 17; в. д. 

директора прим. др сци Снежана Костић дана 02.12.2020. године доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ЈН 36/20 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА 

ПАРТИЈА 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Додељује се уговор о јавној набавци добара Канцеларијски материјал, по партијама, за партију 1 

канцеларијски материјал понуђачу „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70в, ПИБ: 101479482, кога 

заступа Александар Павловић, самостална понуда број 02-11-20 од 02.11.2020. године.   

Уговорена вредност 715.625,10 рсд без ПДВ-а односно 858.557,12 рсд са ПДВ-ом.  

 

О б р а з л  о ж е њ е 

 

1) прeдмeт јавнe набавкe, процeњeнa врeдност јавнe набавкe укупно и посeбно за сваку 

партију: 

1) Канцеларијски материјал, по партијама; Партија 1 Канцеларијски материјал CPV  

30192000-1  Канцеларијски материјал; Врста поступка: отворен поступак; 

2) Процењена вредност јавне набавке; укупно: 1.500.000,00 рсд без ПДВ-а;  

за партију 1: 1.000.000,00 рсд без ПДВ-а; 

 

2) врeдност уговора, оквирног споразума или систeма динамичнe набавкe: Није примењиво. 

 

3) основнe податкe о понуђачима односно кандидатима: 

 



1. „НБК“ доо ул. Омладинских бригада 102, Београд, ПИБ 100008859 кога заступа 

директор Момчило Јовић,  самостална понуда бр. 15/3582/20 од 29.10.2020., понуђене 

цене 607.242,34 рсд без ПДВ-а, 728.598,41 рсд са ПДВ-ом.  

Рок испоруке 3 дана. 

 

2. „Vioprom“ доо ул. Драгослава Срејовића 76/ж ПИБ 100246356 кога заступа Радован 

Унковић, самостална понуда бр 231/20 од 20.10.2020., понуђене цене 760.824,51 рсд 

без ПДВ-а односно 912.843,01 рсд са ПДВ-ом. Рок испоруке 3 дана. 

 

3. „Папирдол“ доо, Милоша Ћосића 6, Чачак, ПИБ: 101113312 кога заступа Владимир 

Вучићевић, самостална понуда бр. 136/20 ОД 02.11.2020. понуђене цене 610.358,30 

дин. без ПДВ-а, односно 732.429,96 дин. са ПДВ-ом. Рок испоруке 3 дана. 

 

4. „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70в, ПИБ: 101479482, кога заступа Александар 

Павловић, самостална понуда број 02-11-20 од 02.11.2020. године понућене цене 

715.625,10 дин. без ПДВ-а, 858.557,12 дин. са ПДВ-ом. Рок испоруке 1 дан. 

 

5. „Модул“ доо Београд, Драгиње Адамовић 72, ПИБ: 100216220, кога заступа директор 

Вук Ђокановић, самостална понуда број 35 од 02.11.2020.  године понуђене цене 

697.985,00 дин. без ПДВ-а, односно 837.582,00 дин. са ПДВ-ом. Рок испоруке 3 дана. 

 

4) назив изабраног понуђача односно кандидата, разлогe због којих јe њeгова понуда 

изабрана односно пријава прихваћeна, дeо уговора или оквирног споразума који ћe 

извршавати подизвођач и називe подизвођача ако постојe: 

 

Понуда понуђача „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70в, ПИБ: 101479482, кога заступа 

Александар Павловић, самостална понуда број 02-11-20 од 02.11.2020. године понућене 

цене 715.625,10 дин. без ПДВ-а, 858.557,12 дин. са ПДВ-ом испуњава услове јавне набавке, 

јавног позива и конкурсне документације. Понуда је благовремена, одговарајућа, са 

понуђеном ценом мањом од процењене и прихватљива. Понуђач је доставио све тражене 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта даном 

подошења понуде, као и средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

Понуђаћ је на упућен захтев за достављање доказа за испуњење критеријума за 

квантитативни избор привредног субјекта, доставио исти у року. 

Без подизвођача. 

 

5) рeзултатe оцeнe понуда и испуњeности критeријума за квалитативни избор приврeдног 

субјeкта и, ако јe примeњиво, критeријума или правила за смањeњe броја кандидата, 

понуда и рeшeња и то: 

(1) називe изабраних кандидата или понуђача и разлогe за њихов избор;  

 

Понуда понуђача „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70в, ПИБ: 101479482, кога заступа 

Александар Павловић, самостална понуда број 02-11-20 од 02.11.2020. године понућене 

цене 715.625,10 дин. без ПДВ-а, 858.557,12 дин. са ПДВ-ом испуњава услове јавне набавке, 



јавног позива и конкурсне документације. Понуда је благовремена, одговарајућа, са 

понуђеном ценом мањом од процењене и прихватљива. Понуђач је доставио све тражене 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта даном 

подошења понуде, као и средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

Без подизвођача. 

(2) називe одбијeних/искључeних кандидата или понуђача, разлогe за одбијањe њихових 

пријава или понуда и понуђeну цeну тих понуда; 

 

Понуда понуђача: „Модул“ доо Београд, Драгиње Адамовић 72, ПИБ: 100216220, кога 

заступа директор Вук Ђокановић, самостална понуда број 35 од 02.11.2020.  године 

понуђене цене 697.985,00 дин. без ПДВ-а, односно 837.582,00 дин. са ПДВ-ом.  

Наручилац је вршећи стручну оцену понуда утврдио да је понуђач није доставио физичке  

делове понуде које је био у обавези физички да достави наручиоцу до истека рока за 

подношење понуда-средство обезбеђења (меницу за озбиљност понуде и менично 

овлашћење), у складу са условима и упутствима датим у Конкурсној документацији на 

Порталу јавних набавки, те се понуда понуђача „Модул“ доо оцењује као неприхватљива у 

смислу члана 144 став 1 тачка 1 и 5 Закона. 

Разматрајући достављене доказе понуда се оцењује као неприхватљива јер нису испуњени 

захтеви и услови у вези са предметом набаве и техничком спецификацијом у смислу члана 

144 став 1 тачка 3 Закона. 

 

Понуда понуђача „НБК“ доо ул. Омладинских бригада 102, Београд, ПИБ 100008859 кога 

заступа директор Момчило Јовић,  самостална понуда бр. 15/3582/20 од 29.10.2020., 

понуђене цене 607.242,34 рсд без ПДВ-а, 728.598,41 рсд са ПДВ-ом, по захтеву наручиоца 

од 12.11.2020. године за доставу доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, доставио је у року тражени доказ-Да понуђач нуди добра која 

одговарају техничким спецификацијама наручиоца-достављање каталога (графичког 

приказа понуђеног добра) или интернет странице на којој се може проверити техничка 

спецификација понуђених добара (тачка 3.2 Конкурнс едокументације да понуђач нуди 

добра која одговарају техничким спецификацијама наручиоца-достављање каталога 

(графичког приказа понуђеног добра) или интернет странице на којој се може проверити 

техничка спецификација понуђених добара и тачка 3.1 Технички и стручни капацитет 

очитана саобраћајна дозвола или копија исте као доказ да понуђач располаже моторним 

возилом за превоз добара. 

 Стручном оценом, утврђено је да ставке бр. 53 и 54 не одговарају  траженом у 

Спецификацији Конкурсне документације. Наиме, Наручилац је у спецификацији 

прецизирао добро које потражује (ставка 53- Батерије Durasel AA-упаковане, ставка 54- 

Батерије Durasel AAА-упаковане). Понуђач „НБК“ је доставио графики приказ батерија које 

не одговарају траженом. Наиме, батерије које су наведене у ставкама 53 и 54 се користе за 

Холтер ЕКГ-а. Наручилац је до сада обавио бројна тестирања батерија и резултати тих 

тестирања су довели до тога да се потражују батерије које могу радити у контунуитету 24 

часа. До сада се ниједне друге батерије нису показале као адекватне за ту сврху.  

Разматрајући достављене доказе понуда се оцењује као неприхватљива јер нису испуњени 

захтеви и услови у вези са предметом набаве и техничком спецификацијом у смислу члана 

144 став 1 тачка 3 Закона. 



 

Понуда понуђача „Vioprom“ доо ул. Драгослава Срејовића 76/ж ПИБ 100246356 кога 

заступа Радован Унковић, самостална понуда бр 231/20 од 20.10.2020., понуђене цене 

760.824,51 рсд без ПДВ-а односно 912.843,01 рсд са ПДВ-ом, по захтеву наручиоца од 

19.11.2020. године за доставу доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта да понуђач нуди добра која одговарају техничким спецификацијама 

наручиоца-достављање каталога (графичког приказа понуђеног добра) или интернет 

странице на којој се може проверити техничка спецификација понуђених добара (тачка 3.2 

Конкурсне документације), није доставио је у року тражени доказ, у складу са условима и 

упутствима датим у Конкурсној документацији на Порталу јавних набавки, те се понуда 

понуђача „Виопром“ доо оцењује као неприхватљива у смислу члана 144 став 1 тачка 1 и 5 

Закона. 

Наручилац оцењује понуду понуђача „Виопром“ доо као неприхватљиву јер нису 

испуњени захтеви и услови у вези са предметом набаве и техничком спецификацијом у 

смислу члана 144 став 1 тачка 3 Закона. 

 

Понуда понуђача „Папирдол“ доо, Милоша Ћосића 6, Чачак, ПИБ: 101113312 кога заступа 

Владимир Вучићевић, самостална понуда бр. 136/20 ОД 02.11.2020. понуђене цене 

610.358,30 дин. без ПДВ-а, односно 732.429,96 дин. са ПДВ-ом, по захтеву наручиоца од 

19.11.2020. године за доставу доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта-да понуђач нуди добра која одговарају техничким спецификацијама 

наручиоца-достављање каталога (графичког приказа понуђеног добра) или интернет 

странице на којој се може проверити техничка спецификација понуђених добара (тачка 3.2 

Конкурсне документације), није доставио је у року тражени доказ, у складу са условима и 

упутствима датим у Конкурсној документацији на Порталу јавних набавки, те се понуда 

понуђача „Папирдол“ доо оцењује као неприхватљива у смислу члана 144 став 1 тачка 1 и 

5 Закона. 

Наручилац оцењује понуду понуђача „Папирдол“ доо као неприхватљиву јер нису 

испуњени захтеви и услови у вези са предметом набаве и техничком спецификацијом у 

смислу члана 144 став 1 тачка 3 Закона. 

 

6) разлогe за одбијањe понудe за којe сe установи да су нeуобичајeно нискe: Није примењиво 

 

7) начин рангирања понуда: Понуде се рангирају критеријумом економски најповољније 

понуде: цене у смислу члана 132 став 1 тачка 1 Закона. Након рангирања понуда, понуда 

понуђача „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70в, ПИБ: 101479482, кога заступа 

Александар Павловић, самостална понуда број 02-11-20 од 02.11.2020. године је 

прворангирана. 

 

8) околности којe оправдавају примeну прeговарачког поступка бeз објављивања јавног 

позива: Није примењиво 

 

9) околности којe оправдавају примeну конкурeнтног поступка са прeговарањeм и 

конкурeнтног дијалога којe спроводи јавни наручилац: Није примењиво 

 



10) разлогe због којих јe наручилац одлучио да обустави поступак јавнe набавкe: Није 

примењиво 

 

11) разлогe из члана 45. ст. 3. и 5. овог закона због којих нису коришћeна eлeктронска срeдства 

за подношeњe понуда: Није примењиво 

 

12) сукоб интeрeса који јe утврђeн и мeрe којe су поводом тога прeдузeтe, када јe то 

примeњив: Није примењиво; 

 

13) образложeњe разлога због којих прeдмeт јавнe набавкe нијe подeљeн у партијe у складу са 

чланом 36. став 2. овог закона: Није примењиво; 

 

14) Подаци са јавног отварања понуда: У складу са  упутством понуђачима како да сачине 

понуду дана 02.11.2020. године у просторијама наручиоца Института за рехабилитацију ул. 

Сокобањска 17 Београд, у 12:01 започео је поступак јавног отварања понуда. Јавност није 

искључена. 

 

У складу са чланом 4 Правилника о поступку отварања понуда („Сл. Гласник РС“ 91/19) 

Констатује се да је на отварању присуствовао предтавник понуђача Виопром доо, по 

пуномоћју бр. 231-1 од 02.11.2020. године. 

 

У складу са чланом 5 Правилника понуђачи су доставили делове понуде који се отварају 

према редоследу пријема:  

1. „ВД Луки“ доо Младеновац, Црквена 70б ; заводни број 02/1264-1 од 30.10.2020. у 

10,30; Садржина: Меница бр. AB 9460440, менично овлашћење од 30.10.2020. године. 

2. Привредно друштво „Папирдол“ доо,, Чачак, Милоша Ћосића 6; заводни број 02/1267-

1  од 02.11.2020. у 08,10.; садржина: Меница серије AC 2772855, менично овлашћење 

од 02.11.2020. год., изјава број 136/20 од 02.11.2020. да  Papirdol doo имају у 

власништву 4 теретна возила, за превоз робе, копија потврде о регистрацији возила  

број 87220 од 25.02.2020.; 

3. „НБК“ доо Нови Београд, Омладнских бригада 102, Београд, заводни број 02/1269-1 од 

02.11.2020. у 9,15.; садржина: Меница број AD 0861905, менично овлашћење од 

29.10.2020., копија саобраћајне дозволе; 

4. Виопром доо Драгослава Срејовића 76ж, Београд, заводни број 02/1271-1 од 

02.11.2020. у 11,50 часова; садржина: Меница серије АB4116063, менично овлашћење 

од 20.10.2020.; 

 

 




