
 
 

НАРУЧИЛАЦ ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

АДРЕСА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9 

БРОЈ АКТА 51/4-7 

ДАТУМ 23.10. 2017.ГОД. 

 

 На основу члана 106. члана107. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, 

бр.124/12,14/15, 68/15), члана 45. Правилника о ближим уређивању поступка јавне 

набавке број 69/14-2,  директора Дома здравља Брус доноси следећу 

О Д Л У К У  

I 

Одбијају се као неприхватљиве понуде понуђача 

I&D COM doo Београд за  партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат 

MALI SERVIS doo Н.Београд за  партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат 

VHP SISTEM doo Београд за  партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат 

NOVUS doo Ниш за  партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат 

 

II 

Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала за потребе Дома здравља Брус 

се додељује следећим понуђачима: 

за партију 1- штампани обрасци ................ КNJIŽARA DŽAMIĆ PLUS BRUS 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал ........ PAPIRUS KOMERC doo 

KRUŠEVAC 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат.. GRAFOLIST doo NIŠ 

О б р а з л о ж е њ е 

У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

број 51/4-6 од 23.10.2017.године ,константовалo je следеће: 



 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског  материјала за потребе Дома 

здравља Брус, за период од 12 месеци 

ОРН: 30192000- канцеларијски материјал 

 

2) Подаци из плана набаки који се односе на предметну јавну набавку 

 

Предмет јавне набавке је предвиђен у плану набаки, а предвиђен је и покренут из 

разлога потребе за обављањем основне делатности установе. 

 

3) Процењена вредност јавне набавке 

 

Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу фактура добављача у 

предходном периоду и усклађена потребама наручиоца утврђена у износу од 

673.500,00 динара и то: 

 

- за партију 1- штампани обрасци...................................... 210.000,00 динара 

- за партију 2- канцеларијски потрошни материјал...........293.500,00 динара 

- за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат...170.000,00 динaра 

 

4) Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале 

вредности 

 

Предмет јавне набавке је спроведен као јавна набавка мале вредности из разлога 

што је процењена вредност јавне набавке нижа од вредности утврђене Законом, 

односно 5.000.000,00 динара. 

 

5) Основни подаци о понуђачима 

 

До одређеног дана и сата за достављање понуда, односно до 13.10.2017.године до 

11:00 сати ,  достављене су понуде 16 понуђача  следећим редоследом: 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив понуђача Седиште 

понуђача 

Матични број ПИБ 

1. I&D COM doo Београд 17327640 100040911 

2. BIROUNIVERZAL Ниш 54903995 100869516 

3. VINTEC doo Београд 20128224 104276295 

4. FAKTOR doo Ниш 07870469 100338980 

5. MALI SERVIS doo Н.Београд 17138405 100835453 

6. GRAFOKARTON doo Пријепоље 07376286 100808049 

7. GENERAL PRINTING 

LOGISTIC  

Крушевац 64132075 109379333 



8. LASER TEAM doo Крушевац 20776048 107293849 

9. PAPIRDOL doo Чачак 06453554 101113312 

10. VHP SISTEM doo Београд 17520555 103179878 

11. NOVUS doo Ниш 06622305 101531704 

12. AMPHORA doo Београд 07470913 100037820 

13. MS COM  Крушевац 61325905 106512423 

14. GRAFOLIST doo Ниш 17013181 100667096 

15. PAPIRUS KOMERC doo Крушевац 06635709 100320141 

16. КNJIŽARA DŽAMIĆ 

PLUS  

Брус 63761940 108871189 

 

            У року за достављање понуда достављене су измене понуде понуђача I&D 

COM doo Београд, FAKTOR doo Ниш, као и допуне понуђача LASER TEAM doo 

Крушевац, које су узете у разматрање. 

1) Службеница  за  предметну јавну набавку је прегледа достављене понуде, а 

узевши у обзир и одговоре понуђача на захтев за додатним објашњењима, утврдила 

следеће: 

 

Понуда понуђача I&D COM doo Београд 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарате - благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, али 

неприхватљива, јер понуда садржи недостатке због којих је није могуће упоредити 

са другим понудама, тачније понуђач ће по пoнуђеној цени испоручивати или 

тонере или фотокондукторе, што није саобразно и прихватљиво захтевима 

наручиоца, 

  

Понуда понуђача BIROUNIVERZAL Ниш 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарате -  благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, 

прихватљива.  

Понуда понуђача VINTEC doo Београд 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарате  благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, 

прихватљива.  

 

 Понуда понуђача FAKTOR doo Ниш 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал- благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, 

прихватљива.  



 

 Понуда понуђача MALI SERVIS doo Н.Београд 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат - благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, 

неприхватљива, јер је понуда понуђача обухвата само цену за фотокондуктор што 

није саобразно и прихватљиво захтевима наручиоца, 

 

 

 Понуда понуђача GRAFOKARTON doo Пријепоље 

  за партију 1- штампани обрасци - благовремена, испуњава услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

 Понуда понуђача GENERAL PRINTING LOGISTIC 

      за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

Понуда понуђача LASER TEAM doo Крушевац 

  за партију 2- канцеларијски потрошни материјал- благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

  за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

Понуда понуђача PAPIRDOL doo Чачак 

за партију 1- штампани обрасци - благовремена, испуњава услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал- благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

Понуда понуђача VHP SISTEM doo Београд 

 за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, 

неприхватљива јер је понуђач у понуди дао цену за тонер, што није саобразно и 

прихватљиво захтевима наручиоца, 

 

Понуда понуђача NOVUS doo Ниш 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал – благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 



 за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, али 

неприхватљива јер је понуђач у понуди дао цену за тонер, што није саобразно и 

прихватљиво захтевима наручиоца, 

 

 

Понуда понуђача AMPHORA doo Београд 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал – благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена,        испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавнe набавке, 

одговарајућа, прихватљива 

 

 

Понуда понуђача MS COM Крушевац 

 за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

 

Понуда понуђача GRAFOLIST doo Ниш 

за партију 1- штампани обрасци - благовремена, испуњава услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал – благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

 за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

Понуда понуђача PAPIRUS KOMERC doo Крушевац 

за партију 2- канцеларијски потрошни материјал – благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

 

    Понуда понуђача  КNJIŽARA DŽAMIĆ PLUS Брус 

 

за партију 1- штампани обрасци - благовремена, испуњава услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 



за партију 2- канцеларијски потрошни материјал – благовремена, испуњава услове 

за учешће у предметном поступку јавне набавке, одговарајућа, прихватљива 

 за партију 3- тонери за штампаче и фотокопир апарат- благовремена, испуњава 

услове за учешће у предметном поступку јавен набавке, одговарајућа, прихватљива 

 

Табела- приказ понуђача са понуђеним ценама по партијама 

 

ПОНУЂАЧ 

                       Понуђена цена по партијама (без ПДВ-а) 

Партија 1 Партија 2 Партија 3 

I&D COM doo   72.450,00 

BIROUNIVERZAL   106.500,00 

VINTEC doo   109.800,00 

FAKTOR doo  131.355,00 128.388,00 

MALI SERVIS doo   89.970,00 

GRAFOKARTON doo   189.695,00 

GENERAL PRINTING 

LOGISTIC  

  144.120,00 

LASER TEAM doo  124.185,00 113.490,00 

PAPIRDOL doo 181.668,00 137.465,00 138.990,00 

VHP SISTEM doo   73.200,00 

NOVUS doo  127.658,50 79.770,00 

AMPHORA doo  127.595,90 119.853,00 

MS COM    137.940,00 

GRAFOLIST doo 197.105,00 142.562,00 92.136,00 

PAPIRUS KOMERC doo  120.811,50 151.104,00 

КNJIŽARA DŽAMIĆ 

PLUS  

108.496,33 124.819,06 114.300,00 

 

 

 

 



 

 

7) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање, понуђене цене одбијених 

понуда 

 

Понуда понуђача / партија Разлог одбијања Понуђена цена  

( без ПДВ-а) 

I&D COM doo 

/ партија 3 

Понуда садржи недостатке због 

којих је није могуће упоредити са 

другим понудама, сходно члану 

106.став1 тачка 5) ЗЈН, понуда је 

неприхватљива 

72.450,00 

MALI SERVIS doo 

/ партија 3 

Понуда садржи недостатке због 

којих је није могуће упоредити са 

другим понудама, сходно члану 

106.став1 тачка 5) ЗЈН, понуда је 

неприхватљива 

89.970,00 

VHP SISTEM doo 

/ партија 3 

Понуда садржи недостатке због 

којих је није могуће упоредити са 

другим понудама, сходно члану 

106.став1 тачка 5) ЗЈН, понуда је 

неприхватљива 

73.200,00 

NOVUS doo 

/партија 3 

 Понуда садржи недостатке због 

којих је није могуће упоредити са 

другим понудама,сходно члану 

106.став1 тачка 5) ЗЈН, понуда је 

неприхватљива  

79.770,00 

 

8) Критеријум за доделу уговора 

  Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је “најнижа 

понуђена цена” и исти је за све партије 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Ранг листа  понуђача са понуђеним ценама по основу примене критеријума 

Партија 1- штампани обрасци 

Ред.бр. Понуђач Понуђена цена ( без 

ПДВ-а) 

1.  КNJIŽARA DŽAMIĆ PLUS 108.496,33 

2.  PAPIRDOL doo 181.668,00 

3.  GRAFOKARTON doo 189.695,00 

4.  GRAFOLIST doo 197.105,00 

Партија 2- канцеларијски потрошни материјал 

Ред.бр. Понуђач Понуђена цена ( без 

ПДВ-а) 

1. PAPIRUS KOMERC doo 120.811,50 

2. LASER TEAM doo 124.185,00 

3. КNJIŽARA DŽAMIĆ PLUS 124.819,06 

4. AMPHORA doo 127.595,90 

5. NOVUS doo 127.658,50 

6. FAKTOR doo 131.355,00 

7. PAPIRDOL doo 137.465,00 

8. GRAFOLIST doo 142.562,00 

Партија 3 – тонери за штампаче и фотокопир апарате 

Ред.бр. Понуђач Понуђена цена ( без 

ПДВ-а) 

1. GRAFOLIST doo 92.136,00 

2. BIROUNIVERZAL 106.500,00 

3. VINTEC doo 109.800,00 

4. LASER TEAM doo 113.490,00 

5. КNJIŽARA DŽAMIĆ PLUS 114.300,00 



6. AMPHORA doo 119.853,00 

7. FAKTOR doo 128.388,00 

8. MS COM 137.940,00 

9. PAPIRDOL doo 138.990,00 

10. GENERAL PRINTING 

LOGISTIC 

144.120,00 

11. PAPIRUS KOMERC doo 151.104,00 

 

III -  Због свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу 

јавних набавки. 

                                                                         

                                                                                 ДИРЕКТОР 

                                                                                          Др Миломир Петровић 

 

 


