
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01-256/10-2016
Дана: 16.06.2015. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр.01-256/9-
2016 од 05.07.2016. године, директор Дома здравља  Житиште

доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Додељују се уговори о јавној набавци мале вредности - добара бр. 6/2016 –
канцеларијски материјал, следећим понуђачима:

1.) За партије 1 и 2 понуђачу „Папирдол“Чачак
2.) За пртију 3 „И&Д КОМ“ Београд

Одлуку објавити на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља
Житиште у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Образложење:

Наручилац је дана 22.06.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности добара број 6/2016 – Канцеларијски материјал.

У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:
1. «Фијоми»доо 11120. Београд ул.Ћирила и Методија 2/А заведена под бројем 01-

256/5-2016 од 30.06.2016 стигла у 9  часова за партију 1
2. «Папирдол»з доо Чачак ул.Милоша Ћосића 6 заведена под бројем 01-256/6-2016 од

05.07.2016 стигла у 9 и 30 часова за партије 1 и 2
3. «I D COM»доо 11158 Београд, Вилине Воде бб заведена под бројем 01-256/7-2016

од 05.07.2016 стигла у 10 и 50 часова за партију  3
4. «Ситопшринт» Житиште ул.Цара Душана 35 заведена под бројем 01-256/8-2016 од

05.07.2016 стигла у 10 и 55 часова за партије 1 и 2

Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за
предметну набавку дана 05.07.2016. године.

Комисија за јавну набавку је дана 05.07.2016. године саставила Извештај о стручној
оцени понуда, у коме је констатовала следеће:

1.) Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Канцеларијски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки су: - 30192000 канцеларијски материјал



2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи

износи укупно 871.666,67
1. Канцеларијски материјал 425.000,00 динара,без ПДВ-а
2. Штампани материјал 241.666,67 динара без ПДВ-а
3. Тонери 205.000,00 динара без ПДВ-а

3.) Основни подаци о понуђачима:
1.Фијоми»доо 11120. Београд ул.Ћирила и Методија 2/А
2. Папирдол»з доо Чачак ул.Милоша Ћосића 6
3. «I D COM»доо 11158 Београд, Вилине Воде бб
4. «Ситопринт», Цара Душана 35, Житиште

4.) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“
5.)Стручна оцена пристиглих понуда:
Понуде су достављене благовремено и поднете су самостално.Понуда
„Фијоми“ доо је непотпуна јер нису достављени докази о испуњености
додатних услова из конкурсне документације (меница и менично овлашћење
подаци о кадровском и техничком капацитету, подаци о ликвидности) те иста
није узета у разматрање тј.није рангирана. Остале понуде су суштински
исправне, јер мањкавост која се тиче меничног овлашћење за меницу (која
је проверено регистрована на прописан начин)“Папирдол“доо из Чачка није
узета као суштинска, нити потврда о ликвидности, јер је податак о
ликвидности јавно доступан..

6.Ранг листа понуђача - по партијама након примене критеријума за доделу
уговора:
Партија „Папирдол“ „И&Д КОМ“ „Ситопринт“
1 283.579,50 415.808,00
2 157.434,00 232.920,00
3 203.750,00

7. Назив понуђача коме се додељује уговор: Комисија за јавну набавку по
спроведеном поступку оцењивања и рангирања понуда констатовала је да су на
Најповољније понуде следећих понуђача

1.) За партије 1 и 2 понуђачу „Папирдол“Чачак
2.)   За пртију 3 „И&Д КОМ“ Београд

Комисија је предложила наручиоцу да се овом понуђачу додели уговор за горе
поменуте   партије.

Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
додели уговора , те је на основу овлашћења из  чл.108 Закона о јавним набавкама
донео одлуку као у диспозитиву



Поука о правном леку

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту
права у року од (пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне
набавке.

Директор

др Дојнел Китареску


