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Посл.бр.10-17/18/5 
Дана 16.10.2018.године 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама в.д. директора Дома здравља „Др Јован Јовановић 
Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
За набавку добра – рачунарска опрема  за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'',  
додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 
Партија бр.1  
 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 138.750,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 166.500,00 динара. 
 

 
Партија бр.3  
 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 82.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 99.000,00 динара. 

 
 

Партија бр.4  
 

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 87.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 105.000,00 динара. 

 
 

Партија бр.5  
 

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 45.995,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 55.194,00 динара. 
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Партија бр.6  
 

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 6.665,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 7.998,00 динара. 

 
 
 

Партија бр.7 
 

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 25.990,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 31.188,00 динара. 

 
 
 

Партија бр.8  

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 49.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 59.540,00 динара. 

 
 

Партија бр.9  
 
,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 11.250,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 13.500,00 динара. 

 
Партија бр.10   
 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 29.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 35.940,00 динара. 
 
Партија бр.11  

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 24.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 24.500,00 динара. 
 
 
Партија бр.12  

,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 8.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 9.960,00 динара. 
 
За партију број 2 наручилац није добио ни једну прихватљиву понуду. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке в.д. директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр.10-
19/18/1 од 17.09.2018.године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
05.10.2018.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – 
рачунарска опрема. 
Процењена вредност јавне набавке: 600.000,00 динара 
 

Партија 
бр. 

Назив апарата 
Процењена 
вредност 

1 2 3 

1. ПС рачунар – радна јединица 140.000,00 

2. ПС рачунар – радна јединица 67.500,00 

3. Монитор 85.000,00 

4. Штампач 88.000,00 

5. Лаптоп 46.000,00 

6. Скенер 7.500,00 

7. Свич 32.000,00 

8. Батерије за УПС 57.000,00 

9. Тастатура, миш, усб, ју 12.000,00 

10. Напајање 30.000,00 

11. ХДД 26.000,00 

12. ЦПУ хладњак 9.000,00 

 
Благовремено, тј. до дана 05.10.2018.год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и 
то по наведеном редоследу:  

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,DIGITRON IST'' doo – Цара Лазара 3, Београд 
10-17/18/2-1 
Измена 10-
17/18/2-1/1 

27.09.2018. 
04.10.2018. 

07:45 
07:45 

2. ,,VINTEC’’ doo – Словенска 9, Београд 
10-17/18/2-2 
Измена 10-
17/18/2-2/1 

28.09.2018. 
03.10.2018. 

12:55 
12:15 

3. 
,,USPON’’ doo – Булевар ослобођења 17, 

Чачак 
10-17/18/2-3 01.10.2018. 07:40 

4.  ,,DOCUS’’ doo – Милоша Ћосића бб, Чачак 10-17/18/2-5 01.10.2018. 07:50 

5. 
,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана 

Рибникара 146, Н. Београд 
10-17/18/2-6 04.10.2018. 07:50 

6.  ,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 10-17/18/2-7 04.10.2018. 07:55 

7. ,,ЈАPI COM'' doo – Руменачка 13, Нови Сад 10-17/18/2-8 05.10.2018 07:55 

Неблаговремених понуда нема. 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењивао се 
критеријум – најнижа понуђена цена.  
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Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену, уговор ће бити додељен понуђачу 
чији је рок испоруке по датој партији краћи. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену 
и исти рок испруке уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва запримљена код наручиоца. 
 

Комисија за јавне набавке је дана 15.10.2018. сачинила Извештај о стручној оцени и констатовала 
следеће: 
 

Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 
 
 - Понуђачу ,,USPON’’ - Булевар ослобођења 17, Чачак одбија се понуда за све партије за које 
је конкурисао, јер није пропратио измену конкурсне документације, тако да је доставио првобитни 
образац понуде са спецификацијом као и првобитни модел уговора. Такође није доставио модел 
уговора за сваку партију, како је захтевано конкурсном документацијом. 
 
 - Понуђачу  ,,DOCUS’’ doo – Милоша Ћосића бб, Чачак одбија се понуда за све партије за које 
је конкурисао, јер није пропратио измену конкурсне документације, тако да је доставио првобитни 
образац понуде са спецификацијом као и првобитни модел уговора. 
 

 
 
- Понуђачу ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд одбија се 

понуда за партиу број 1, јер  је вредност коју је наведени понуђач доставио, већа од процењене 
вредности наручиоца. 

 
Партија бр.1 ПС рачунар – радна јединица 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

157.500,00 189.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
 

- Понуђачима ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд и ,,ROYAL 
COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд, одбијају се понуде за партиу број 2, јер  су вредност коју су 
наведени понуђачи доставили, вишеструко веће од процењене вредности наручиоца. 
 
Партија бр.2 ПС рачунар – радна јединица 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

145.000,00 174.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL 
COMMERC’’ 

112.500,00 135.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
 
- Понуђачу ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд одбија се 

понуда за партиу број 3, јер  је вредност коју је наведени понуђач доставио, већа од процењене 
вредности наручиоца. 
 
Партија бр.3 Монитор 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

90.000,00 108.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 
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 - Понуђачу ,,DIGITRON IST'' doo – Цара Лазара 3, Београд одбија се понуда за партију  број 4, јер је у 
спецификацији навео да је месечни обим штампе до 2.000 листова, док је конкурсном документацијом 
тражено 5.000 листова. Понуђач је такође доставио понуду за штампач ,,Brother HL-L2312D’’ за који се 
користи тонер ,,TN -2411''  или ,,TN-2421''. 
Контролом спецификације утврђено је да је понуда неодговарајуће из следећег разлога: 

Штампач ,,Brother HL-L2312D’’ за који се користи тонер ,,TN -2411''  или ,,TN-2421'' за који је 
утврђено да замена и одржавање повећава опредељена средства установе за наведену намену 
 

- Понуђачу ,,VINTEC’’ doo – Словенска 9, Београд одбија се понуда за партију  број 4, јер је 
доставио је понуду за штампач ,,Pantum P2500W'', за који се користи тонер ,,P (A/B/C - 210Series)'' . 
Контролом спецификације утврђено је да је понуда неодговарајуће из следећег разлога: 

Штампач ,,Pantum P2500W'' користи тонер ,,P (A/B/C - 210Series)'' за који је утврђено да 
замена и одржавање повећава опредељена средства установе за наведену намену.  
 
 

- Понуђачу  ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд одбија се 
понуда за партиу број 4, јер  је вредност коју је наведени понуђач доставио, већа од процењене 
вредности наручиоца. 

 
- Понуђач ,,ЈАPI COM'' doo – Руменачка 13, Нови Сад, одбија се понуда за партију  број 4, јер 

је доставио је понуду за штампач ,,LaserJet Pro M102A G3Q34A'', за који се користи тонер ,,CF217A'' . 
Контролом спецификације утврђено је да је понуда неодговарајуће из следећег разлога: 

Штампач ,,LaserJet Pro M102A G3Q34A'' користи тонер ,,CF217A'' за који је утврђено да замена 
и одржавање повећава опредељена средства установе за наведену намену.  

 
Партија бр.4 Штампач 

 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,DIGITRON 
IST'' 

79.000,00 94.800,00 45 дана 5 дана 7 дана 30 дана 

,,VINTEC’’ 40.000,00 48.000,00 45 дана 5 дана 7 дана 60 дана 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

100.000,00 120.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ЈАPI COM'' 68.120,00 81.744,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
 

 
 
- Дана 11.10.2018. године наручилац је упутио захтев за додатним објашњењем за партију 

број 5 понуђачу ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд, сходно члану 
93. став 1. ЗЈН, у ком је затражено да понуђач достави комплетну спецификацију. Понуђач је до 
траженог рока доставио тражену документацију из које се види да понуђено добро не задовољава 
захтеве из техничке спецификације, јер је наручилац тражио процесор следећих карактеристика: CPU 

Intel Core i3-7100U, 2.4 GHz, док је понуђач понудио просесор следећих карактеристика: CPU Intel 
Core i3-7020U, 2.3 GHz. 

 
- Понуђачу ,,ЈАPI COM'' doo – Руменачка 13, Нови Сад одбија се понуда за партиу број 5, јер  

је вредност коју је наведени понуђач доставио, већа од процењене вредности наручиоца. 
 
Партија бр.5 Лаптоп 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

45.000,00 54.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ЈАPI COM'' 50.637,00 60.764,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 
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- Понуђачу  ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд одбија се 

понуда за партиу број 6, јер  је вредност коју је наведени понуђач доставио, већа од процењене 
вредности наручиоца. 
 
Партија бр.6 Скенер 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 
Рок за 

рекламацију 
Рок важења 

понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

9.000,00 10.800,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 
Партија бр.1  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ROYAL COMMERC’’ 138.750,00 166.500,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 138.750,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 166.500,00 динара. 
 
 
Партија бр.3  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ROYAL COMMERC’’ 82.500,00 99.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ЈАPI COM'' 83.540,00 100.248,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 82.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 99.000,00 динара. 
 
Партија бр.4  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ROYAL COMMERC’’ 87.500,00 105.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 87.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 105.000,00 динара. 
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Партија бр.5  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ROYAL COMMERC’’ 45.995,00 55.194,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
- Дана 11.10.2018. године наручилац је упутио захтев за додатним објашњењем за партију 

број 5 понуђачу  ,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд, сходно члану 93. став 1. ЗЈН, у ком је 
затражено да понуђач достави комплетну спецификацију. Понуђач је до траженог рока доставио 
тражену документацију из које се види да понуђено добро задовољава захтеве из техничке 
спецификације. 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 45.995,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 55.194,00 динара. 
 

 
 
Партија бр.6  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ROYAL COMMERC’’ 6.665,00 7.998,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ЈАPI COM'' 7.253,00 8.703,60 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 6.665,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 7.998,00 динара. 
 
Партија бр.7  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

31.800,00 38.160,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 25.990,00 31.188,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 25.990,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 31.188,00 динара. 
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Партија бр.8  

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

56.400,00 67.680,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 49.950,00 59.540,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 49.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 59.540,00 динара. 
 
 

Партија бр.9  
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

11.250,00 13.500,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 11.250,00 13.500,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ЈАPI COM'' 11.565,00 13.878,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

 
- Понуђачи ,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд и ,,ROYAL 
COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд су доставили понуде исте вредности и истог рока испоруке, тако 
да је наручилац прибегао другом резервном критеријуму. С обзиром да је понуда понуђача 
,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд прва запримљена код 
наручиоца, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ELEKTRONIK PARTNER’’ doo – Др Ивана Рибникара 146, Н. Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 11.250,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 13.500,00 динара. 
 
 
Партија бр.10   
 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

30.000,00 36.000,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 29.950,00 35.940,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 29.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 35.940,00 динара. 
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Партија бр.11  

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

25.900,00 31.080,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 24.500,00 24.500,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 24.500,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 24.500,00 динара. 
 
 
Партија бр.12  

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок за 
рекламацију 

Рок важења 
понуде 

,,ELEKTRONIK 
PARTNER’’ 

9.000,00 10.800,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

,,ROYAL COMMERC’’ 8.300,00 9.960,00 45 дана 5 дана 7дана 30 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,ROYAL COMMERC’’ doo – Донска 5, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 8.300,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 9.960,00 динара. 
 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на 
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама.                   
 
                                                                       
 

  в.д. директора 
             Дома здравља 
                                                

                                                                                 
     ___________________________ 

                       Др Снежана Табаковић 


