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Посл.бр.109/20/5 
дана 14.07.2020. године 
 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 За набавку канцеларијског потрошног материјала  додељује се уговор о јавној 
набавци следећим понуђачима: 

 
 

Партија бр.1 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 62.655,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 75.186,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5.273,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6.328,32 динара. 
 
 
Партија бр.3 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 277.295,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 332.754,00 динара. 
 
 
Партија бр.4 
 
,,AMPHORA’’ DOO –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12.504,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 15.005,40 динара. 
Партија бр.5 
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DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.995,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5.994,00 динара. 
 
 
Партија бр.6 
 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 20.640,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 24.768,00 динара. 
 
 
Партија бр.7 
 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.402,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.083,00 динара. 
 
 
Партија бр.8 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 18.765,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 22.518,00 динара. 
 
 
Партија бр.9 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 14.724,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 17.668,80 динара. 
 
 
Партија бр.10 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16.170,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 19.404,00 динара. 
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Партија бр.11 
 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 13.725,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16.470,00 динара. 
 
 
Партија бр.12 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 89.145,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 106.974,00 динара. 
 
 
Партија бр.13 
 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 11.580,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 13.896,00 динара. 
 
 
Партија бр.14 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.150,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 26.580,00 динара. 
 
 
Партија бр.15 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 26.325,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 31.590,00 динара. 
 
 
Партија бр.16 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.130,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 338.556,00 динара. 
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Партија бр.17 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 177.240,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 212.688,00 динара. 
 
 
Партија бр.18 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10.220,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 12.264,00 динара. 
 
 
Партија бр.19 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5.350,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6.420,00 динара. 
 
 
 
Партија бр.20 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.900,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.880,00 динара. 
 
 
Партија бр.21 
 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 40.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 49.140,00 динара. 
 
 
Партија бр.22 
 
,,MAGENTA DM PLUS’’ – Ниш 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 89.630,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 107.556,00 динара. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 
109/20/1 од 22.06.2020.године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
08.07.2020.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
канцеларијског потрошног материјала  . 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.310.200,00 динара 
  

Партија бр. Процењена вредност Партија бр. Процењена вредност 

1. 69.000,00 12. 93.000,00 

2. 6.500,00 13. 14.000,00 

3. 292.000,00 14. 22.300,00 

4. 15.000,00 15. 28.500,00 

5. 20.000,00 16. 286.500,00 

6. 25.000,00 17. 177.500,00 

7. 4.200,00 18. 11.000,00 

8. 19.000,00 19. 5.500,00 

9. 13.000,00 20. 10.500,00 

10. 18.500,00 21. 43.200,00 

11. 20.000,00 22. 116.000,00 

  
Благовремено, тј. до дана 08.07.2020. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих 

понуђача, и то по наведеном редоследу:  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим 
је заведена 

понуда 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,USPON TEHNIKA’’ – Булевар 
ослобођења 17, Чачак 

109/20/2-1 03.07.2020. 07:30 

2. 
,,AMPHORA’’ DOO – Булевар Војводе 

Мишића 10, Београд 

109/20/2-2 
Допуна 109/20/2-

2-1 

03.07.2020. 
08.07.2020. 

07:35 
07:55 

3. 
,,MAGENTA DM PLUS’’ – Матејевачки 

пут бб, Д-4, Ниш 
109/20/2-3 03.07.2020. 12:50 

4. ,,VINTEC’’ DOO – Словенска 9, Београд 109/20/2-4 03.07.2020. 13:20 

5. 
,,DELTAGRAF’’ – Београдски пут 29, 

Смедерево 
109/20/2-5 06.07.2020. 09:50 

6. 
,,I&D COM’’ d.o.o – Слободна зона 
Београд - Вилине воде бб, Београд 

109/20/2-6 07.07.2020. 08:30 

7. 
,SAVPO'' – Јована Поповића 59, Стара 

Пазова 
109/20/2-7 08.07.2020. 07:50 

  
Неблаговремених понуда нема. 
 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 
Комисија за јавне набавке је дана 14.07.2019. сачинила Извештај о стручној оцени: 
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Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за одбијање понуда: 
 
Партија бр.1 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

,,AMPHORA’’ 100.035,00 120.042,00 90 дана 7 дана 30 дан 

 
- Понуђачу ,,AMPHORA’’ – Београд, одбија се понуда за партију број 1 јер понуђена цена 
прелази процењену вредност коју је наручилац одредио за поменуту партију. 
 
Партија бр.3 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

,,DELTAGRAF’’ 251.860,00 302.232,00 90 дана 3 дана 120 дана 

 
- Понуђачу ,,DELTAGRAF’’– Смедерево, одбија се понуда за партију број 3 . Понуђач је 
доставио за ставку 2 - Фотокопир папир А4 (A4 80g/m²; Б класе испитивање по стандарду ISO 
11475 минимална  вредност 161 максимална вредност 165) папир ,,Captain Universal'', који не 
одговара захтеву из конкурсне документације. У техничком лист које је понуђач доставио и које 
је тражено у додатним условима стоји да папир  по стандарду ISO 11475 има вредности 146 ± 3, 
што одговара папиру Ц класе.        
- Ставка 1- Бланко папир 240x12 1+0; 1800 преклопа - одговарајући. 
                                         
Партија бр.10 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

,,USPON 
TEHNIKA’’ 

27.085,00 32.502,00 90 дана 7 дана 30 дан 

,,AMPHORA’’ 19.300,00 23.160,00 90 дана 7 дана 30 дан 

,,DELTAGRAF’’ 20.100,00 24.120,00 90 дана 3 дана 120 дана 

 
- Понуђачу ,,USPON TEHNIKA’’ –Чачак, ,,AMPHORA’’ Београд и ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево 
одбијају се понуде за партију број 10 као неприхватљиве јер понуђене цене коју су понудили 
прелазе процењену цену партије. 
 
Партија бр.11 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 22.140,00 26.568,00 90 дана 7 дана 45 дана 

Комисија за јавне набавке је установила да у ексел табели за ставку 3 није унешена вредност  
ставке без и са ПДВ-ом за оба понуђача, тако да вредност партије понуђачи  ,,SAVPO'' - 
Ст.Пазова, уместо 19.440,00 без ПДВ-а и 23.328,00 динара са ПДВ-ом треба да износи: 
22.140,00 без ПДВ-а, односно: 26.568,00 са ПДВ-ом. Констатовано је да је понуђач доставили 
тражене узорке за ставку број 1- Фасцикле беле картонске хромо картон 280 грама и  за ставку 
3 - ПВЦ фасцикле са перфорацијом  50 микрона ( krystal klear).  
 
Одбија се понуда понуђача ,,SAVPO'' - Ст.Пазова, за партију 11 као неприхватљива из разлога 
што је понуђена цена понуђача већа од процењене вредности наручиоца за поменуту партију. 
 
 
 
Партија бр.21 
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Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

,,USPON 
TEHNIKA’’ 

62.300,00 74.760,00 90 дана 7 дана 30 дана 

,,AMPHORA’’ 53.550,00 64.260,00 90 дана 7 дана 30 дан 

 
- Понуђачима ,,USPON TEHNIKA’’ – Чачак и ,,AMPHORA’’ – Београд, одбијају се понуде за 
партију број 21, као неприхватљиве јер понуђена цена прелази процењену вредност коју је 
наручилац одредио за поменуту партију. 
 
 
Партија бр.22 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Гаранција 
Рок важења 

понуде 

,,USPON 
TEHNIKA’’ 

145.385,00  174.462,00 90 дана 7 дана 1500 30 дана 

,,AMPHORA’’ 121.763,00 146.115,60 90 дана 7 дана 12 30 дан 

,,I&D COM’’ 110,710,00 132.852,00 90 дана 7 дана 12 60 дан 

 
- Понуђачима ,,AMPHORA’’– Београд и ,,I&D COM’’ – Београд, одбијају  се понуде за партију 
број 22 као неприхватљиве јер у обрасцу понуде нису навели тражену гаранцију од 1.500 
страна, већ су навели гаранцију од 12 месеци. Такође понуђена цена понуђача ,,AMPHORA’’– 
Београд прелази процењену вредност коју је наручилац одредио за поменуту партију, као и 
понуђача ,,USPON TEHNIKA’’- Чачак. 
 

 
Прихватљиве понуде: 
 
Партија бр.1 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 64.225,00 77.070,00 90 дана 3 дана 120 дана 

2. ,,SAVPO'' 62.655,00 75.186,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда исправна, предлoжено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 62.655,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 75.186,00 динара. 
 
 
Партија бр.2 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 3.522,00 4.227,00 90 дана 3 дана 120 дана 

 ,,SAVPO'' 5.273,60 6.328,32 90 дана 7 дана 45 дана 

 
- Комисија за јавне набавке је установила да су понуђачи , ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево и 
,SAVPO''  - Ст.Пазова, доставили тражене узорке за ставку број 2 – Уложак за хефталицу 24/6 
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1000 и узорак за ставку 8 - Оловка стабило за леворуке и дешњаке, које је наручилац захтевао у 
конкурсној документацији. 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

- ,,DELTAGRAF’’- Смедерево 
 
-  Ставка број 2 - Уложак за хефталицу 24/6 1000 ,,Аlpha line’’- неодговарајући јер је : 
Дужина шинске клемерице 29мм, висина 5мм, ширина 12мм, тако да клемерица не може 
да се искористи за спајање већег броја листова папира. 
- Ставка број 8 - Оловка стабило за леворуке и дешњаке – неодговарајуће јер узорак 
који је  доставио понуђач није оно што је тражено у техничкој спецификацији 

 
-  ,,SAVPO'' – Стара Пазова 
 
-  Ставка број 2 - Уложак за хефталицу 24/6 1000 ,, Boxer –Q'’ задовољавајућег је 
квалитета: дужина шинске клемерица је 35 мм, висина 6 мм, ширина 12мм. 

 - Ставка број 8 - Оловка стабило за леворуке и дешњаке – одговарајуће 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5.273,60 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6.328,32 динара. 
 
 
Партија бр.3 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 277.295,00 332.754,00 90 дана 7 дана 45 дана 

 
Комисиај за јавне набавке је установила да је понуђач  ,,SAVPO'' – Стара Пазова доставио 
тражене узорке за ставку 1 - Бланко папир 240x12 1+0 и ставку 2 - Фотокопир папир А4 (A4 
80g/m²; Б класе испитивање по стандарду ISO 11475 минимална  вредност 161 максимална 
вредност 165).  
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
  - Ставка 1 - Бланко папир 240x12 1+0; 1800 преклопа – одговарајуће 
 - Ставка 2 - Фотокопир папир А4 (A4 80g/m²; Б класе испитивање по стандарду ISO 
11475 минимална  вредност 161 максимална вредност 165), достављен папир ,, Fabriano 
Copy2’’ који одговара захтеву из техничке спецификације. 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 277.295,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 332.754,00 динара. 
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Партија бр.4 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,AMPHORA’’ 12.504,50 15.005,40 90 дана 7 дана 30 дан 

2. ,,DELTAGRAF’’ 10.647,00 12.776,40 90 дана 3 дана 120 дана 

3. ,,SAVPO'' 12.980,00 15.576,00 90 дана 7 дана 45 дана 

 
- Комисија за јавне набавке је установила да су понуђачи ,,AMPHORA’’ – Београд, 
,,DELTAGRAF’’ – Смедерево и ,,SAVPO''  - Ст.Пазова, доставили тражене узорке за ставку број 
3 - Коректор (20мл)  и ставку број 10 - Хефталица 24x6 35 листова, које је наручилац захтевао у 
конкурсној документацији. 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 - ,,AMPHORA’’ – Београд  

 -  Ставка број 3 - Коректор (20мл) ,,Оffice plus''  грамажа 28,96 и задовољавајућег је 
квалитета, јер приликом наношења коректора, словна грешка је побељена и  не види 
се. 

- Ставка број 10 - Хефталица  24x6 ,,3A'' је такође задовољавајућег квалитета, јер без 
проблема захефта 35 листова 

 
- ,,DELTAGRAF’’- Смедерево 
-  Ставка број 3 - Коректор (20мл)  ,,Lioner’’ грамажа 19,52 што указује да нема 20 мл 
колико је тражено у техничкој спецификацији. Такође коректор није задовољавајућег 
квалитета јер приликом корекције (брисања) словне грешке она се не брише, већ се 
провиде слова испод слоја коректора, па је самим тим  и неодговарајући. 
-  Ставка број 10 - Хефталица  24x6 ,,Lioner’’, није задовољавајућег квалитета, jeр не 
може да захефта 35 листова колико је тражено у техничкој спецификацији 
 
-  ,,SAVPO'' – Стара Пазова 
 -  Ставка број 3 - Коректор (20мл) ,,Retype''  грамажа 31,41 и задовољавајућег је 

квалитета, јер приликом наношења коректора, словна грешка је побељена и  не види 
се. 

- Ставка број 10 - Хефталица  24x6 ,,Sax desing'' је такође задовољавајућег квалитета, 
за нијансу слабија од хефталице понуђача ,,AMPHORA’’ – Београд, али и она може да 
захефта 35 листова 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,AMPHORA’’ DOO –Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 12.504,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 15.005,40 динара. 
 
Партија бр.5 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 4.995,00 5.994,00 90 дана 3 дана 120 дана 

2. ,,SAVPO'' 18.055,00 21.666,00 90 дана 7 дана 45 дана 

 
- Комисија за јавне набавке је установила да су  понуђачи ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево и 
,,SAVPO''  - Ст.Пазова, доставили тражени узорак за ставку број 1 - Индиго плави ручни 1/100, 
које је наручилац захтевао у конкурсној документацији. 
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Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

- ,,DELTAGRAF’’- Смедерево 
 
- Ставка број 1 - Индиго плави ручни 1/100 ,,Shunchuan''  је лошијег квалитета од добра 

које је понудио понуђач ,,SAVPO'' – Стара Пазова, али задовољава захтеве које треба 
да испуни. 

 
-  ,,SAVPO'' – Стара Пазова 
 

 - Ставка број 1 - Индиго плави ручни 1/100 ,,Pelikan'' је изузетног квалитета. 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 4.995,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 5.994,00 динара. 
 
Партија бр.6 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,AMPHORA’’ 
21.985,00 

 
26.382,00 

 
90 дана 7 дана 30 дан 

2. ,,DELTAGRAF’’ 
20.640,00 

 
24.768,00 

 
90 дана 3 дана 120 дана 

3. ,,SAVPO'' 
24.780,00 

 
29.736,00 

 
90 дана 7 дана 45 дана 

 
- Комисија за јавне набавке је установила да су  понуђачи ,,AMPHORA’’ – Београд, 
,,DELTAGRAF’’ – Смедерево и ,,SAVPO'' - Ст.Пазова, доставио тражене узорке за ставку број 1 - 
Коверат бели са самолепљивом траком 17,5x12,5; ставку 2 - Коверат розе са самолепљивом 
траком 25 x17,5 и ставку број 3 – Коверат жути са самолепљивом траком 33 x23, које је 
наручилац захтевао у конкурсној документацији. 
Комисија за јавне набавке је констатовала  следеће: 
 
 

- ,,AMPHORA’’ – Београд 
- Ставка број 1 - Коверат бели са самолепљивом траком 17,5x12,5 је одговарајући 
димензије су  17,5x12,5 
- Ставка број 2 - Коверат розе са самолепљивом траком 25 x17,5 је одговарајући, 
димензије су      25 x17,5 
- Ставка број 3 - Коверат жути са самолепљивом траком 33 x23 је одговарајући,  
димензије су 36 x23 али је  

 
- ,,DELTAGRAF’’- Смедерево 
 
- Ставка број 1 - Коверат бели са самолепљивом траком 17,5x12,5 је одговарајући 
димензије су  17,5x12,5 
- Ставка број 2 - Коверат розе са самолепљивом траком 25 x17,5 је одговарајући, 
димензије су      25x17,5 
- Ставка број 3 - Коверат жути са самолепљивом траком 33 x23 је одговарајући,  
димензије су 36x23 

 
-  ,,SAVPO'' – Стара Пазова 

 
- Ставка број 1 - Коверат бели са самолепљивом траком 17,5x12,5 је одговарајући 
димензије су  17,5x12,5 лошији квалитет хартије 
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- Ставка број 2 - Коверат розе са самолепљивом траком 25 x17,5 је одговарајући, 
димензије су      25x17,5 – лошији квалитет хартије 
- Ставка број 3 - Коверат жути са самолепљивом траком 33 x23 је одговарајући,  
димензије су 35,4x24,8 – најбољи квалитет хартије. 

 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 20.640,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 24.768,00 динара. 
 
 
Партија бр.7 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 3.402,50 4.083,00 90 дана 3 дана 120 дана 

2. ,,SAVPO'' 3.475,75 4.170,90 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.402,50 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 4.083,00 динара. 
 
 
Партија бр.8 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 18.765,00 22.518,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 18.765,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 22.518,00 динара. 
 
 
Партија бр.9 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 14.724,00 17.668,80 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 14.724,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 17.668,80 динара. 
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Партија бр.10 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 16.170,00 19.404,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 16.170,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 19.404,00 динара. 
 
 
Партија бр.11 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 13.725,00 16.470,00 90 дана 3 дана 120 дана 

 
Комисија за јавне набавке је установила да у ексел табели за ставку 3 није унешена вредност  
ставке без и са ПДВ-ом, тако да вредност партије понуђачи ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево уместо 
11.475,00 без ПДВ-а и 13.770,00, динара са ПДВ-ом износи: 13.725,00 без ПДВ-а, односно 
16.470,00 са ПДВ-ом. Комисија је установила да је понуђач ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево 
доставио тражене узорке за ставку број 1- Фасцикле беле картонске хромо картон 280 грама и  
за ставку 3 - ПВЦ фасцикле са перфорацијом  50 микрона ( krystal klear). Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 

- ,,DELTAGRAF’’- Смедерево 
 
- Ставка број 1 – Фасцикле беле картонске хромо картон 280 грама 
 
- Ставка број 3 - ПВЦ фасцикле са перфорацијом  50 микрона ( krystal klear) 
  

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 13.725,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 16.470,00 динара. 
 
 
Партија бр.12 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 89.145,00 106.974,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 89.145,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 106.974,00 динара. 
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Партија бр.13 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 11.580,00 13.896,00 90 дана 3 дана 120 дана 

2. ,,SAVPO'' 12.960,00 15.552,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
DELTAGRAF’’ – Смедерево 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 11.580,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 13.896,00 динара. 
     
 
Партија бр.14 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 22.150,00 26.580,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 22.150,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 26.580,00 динара. 
 
 
Партија бр.15 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 26.325,00 31.590,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 26.325,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 31.590,00 динара. 
 
 
Партија бр.16 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 282.130,00 338.556,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 282.130,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 338.556,00 динара. 
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Партија бр.17 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 177.240,00 212.688,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 177.240,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 212.688,00 динара. 
 
 
Партија бр.18 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 10.220,00 12.264,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 10.220,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 12.264,00 динара. 
 
 
Партија бр.19 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 5.350,00 6.420,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 5.350,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 6.420,00 динара. 
 
 
Партија бр.20 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,SAVPO'' 9.900,00 11.880,00 90 дана 7 дана 45 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 9.900,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 11.880,00 динара. 
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Партија бр.21 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Рок важења 
понуде 

1. ,,DELTAGRAF’’ 41.300,00 49.560,00 90 дана 3 дана 120 дана 

2. ,,SAVPO'' 40.950,00 49.140,00 90 дана 7 дана 45 дана 

- Комисија за јавне набавке је констатовала да су оба понуђача досзтавили тражене узорке, 
сходо захтеву из конкурсне документације.Комисија за јавне набавке је константовала цледеће: 
 
 

-  ,,DELTAGRAF’’ – Смедерево 
- Ставака 1 – ЦД марке ,,Lioner''  
 
-  ,,SAVPO'' – Стара Пазова 

 - Ставка 1 – ЦД марке ,,Lioner''  
 

обављено је тестирање на начин да се снимак нарезивао на ЦД, а затим се ЦД са снимком 
прегледавао на другом рачунару. Константовано је да се оба снимка отварају на другом 
рачунару, да се снимци не разликују и да су оба снимка задовољавајућег квалитета. 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,SAVPO''– Стара Пазова 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 40.950,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 49.140,00 динара. 
 
Партија бр.22 
 

Ред.
број 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

Гаранција 
Рок 

важења 
понуде 

1. 
,,MAGENTA DM 

PLUS’’ 
89.630,00 107.556,00 90 дана 3 дана 1500 страна 31 дан 

2. ,,VINTEC’’ 107.344,00 128.812,80 90 дана 7 дана 1500 страна 60 дана 

- Комисија за јавне набавке је констатовала да је понуђач ,,VINTEC’’ – Београд у ексел табели 
навео да је гаранција 12 месеци, док је у обрасцу понуде навео да је гаранције 1.500 страна, 
како је и тражено у конкурсној документацији. 
С обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,MAGENTA DM PLUS’’ – Ниш 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 89.630,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 107.556,00 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. 
 
                                                                                         Директор 

         Дома здравља 
                                                

                                                                              ___________________________ 
                   др Снежана табаковић 
 


