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ДОМ ЗДРАВЉА ″НОВИ САД″ 
БРОЈ: 2349/4 
ДАНА:19.08.2019. 
НОВИ САД 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС124/2012, 14/2015 и 
68/2015), доносим 

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА МНУ 7/19 

УСЛУГЕ  ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА 
 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
 

„Biro Impex NS“, Бегеч, Краља Петра I 70 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

             Наручилац је дана 31.07.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности 
број 2212/1, ради закључивања оквирног споразума. 

Позив за достављање понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 02.08.2019. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број 
2349/1 од 13.08.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда број 2349/3 од 16.08.2019.године, Комисија је 
констатовала следеће: 

1. Поступак отварања понуда вођен је дана 13.08.2019. са почетком у 10,30 часова, у Дому 
здравља ¨Нови Сад¨, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75 

2. Предмет јавне набавке су услуге: УСЛУГЕ  ШТАМПАЊА МАТЕРИЈАЛА, процењене 
вредности 1.900.000,00 динара 

3. Ознака из општег речника набавки: 79800000- Услуге штампања и сродне услуге 
 
4. Благовремено, тј. до дана 13.08.2019. године, до 10.00 сати,  пристиглe су 2 понуде.  

      5 . Основни подаци о понуђачима: 
Р. бр.  Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача  Назив и седиште 

понуђача из групе 
понуђача  

Назив и седиште 
подизвођача  

2211/1-1 „Biro Impex NS“, Бегеч, Краља Петра I 70 нема нема 
2211/1-2 „Комазец“ д.о.о., Краља Петра I бб, Инђија нема нема 
6. Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, 

понуђачу „Biro Impex NS“, Бегеч, Краља Петра I 70, је упућен Извештај о исправци рачунских 
грешака број: 2349/2 од  дана 15.8.2019. године, које су уочене приликом разматрања понуда. 
Понуђач  је доставио писану сагласност на напред наведени Извештај. 

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
Понуђач „Комазец“ д.о.о., Краља Петра I бб, Инђија, је доставио понуду укупне вредности 
737.966,00 динара са роком извршења услуге од 10 дана. Приликом прегледа понуда, 
Наручилац је оценио да понуда напред наведеног понуђача садржи неуобичајену ниску цену, те 
му је дана 14.8.2019. године, упутио Захтев за појашњење број 2349/2, на које је добио одговор 
дана 15.8.2019. године, заведен под бројем 2349/3. У свом одговору Понуђач је навео да је 
приликом сачињавања понуде начинио грешку, те је за ставку наведену под тачком 1, Прилога 
број 7, понудио другу јединичну цену. Наручилац у складу са чланом 93. став 3. ЗЈН не може да 
дозволи промену цене.  
С обзиром да понуђач „Комазец“ д.о.о. не може да изврши јавну набавку у складу са првобитно 
понуђеном ценом, то Наручилац у складу са чланом 92.став 1. ЗЈН одбија понуду напред 
наведеног понуђача. 

8. Критеријум за доделу оквирног споразума је најниже понуђена цена.       
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу оквирног споразума:   
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Једину прихватљиву понуду  доставио је понуђач „Biro Impex NS“, Бегеч, Краља Петра I 70. Понуда  је 
укупне вредности 1.764.120,00 динара, са роком извршења услуге од 7 дана. 
 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року  од пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а 
копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

                                                                                                               ДИРЕКТОР   
                              __________________________ 
                               прим. др Веселин Бојат 
              хирург - ортопед 


