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 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 
124/2012) доносим : 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
За Јн мв број 26/14 „Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“  

 
1. Предмет јавне набавке је: 
     набавкa добра - Електро материјал за потребе Дома здравља Вождовац“ 
 
    Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:  
    44320000-9  Каблови и сродни производи 
 
 3. Процењена вредност јавне набавке мале вредности  добара  је : 297.000,00 динара. без   
 пореза на додату вредност. 
    
Укупна вредност изабране понуде за јавне набавке број 25/14  је : 
204.502,10 динара без ПДВ-а, 245.402,52 динара  са ПДВ-ом 
 
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
    
5. Критеријум за избор најповољније понуде је : најнижа понуђена цена 
  
6. Позив за подношење понуда упућен је на три адресе понуђача и објављен  је дана 
14.10.2014.године на порталу УЈН и сајту ДЗ „Вождовац“, као и  
Измена и допуна конкурсне документације објављене дана 17.10.2014.године на порталу 
УЈН и сајту ДЗ „Вождовац“ и обавештење о продужењу рока за подношење понуда, и 
Измена и допуна конкурсне документације објављене дана 24.10.2014.године на порталу 
УЈН и сајту ДЗ „Вождовац“ и обавештење о продужењу рока за подношење понуда до 
30.10.2014.год. 
 
7. До истека рока за подношење понуда, до 30.10.2014.год. до 09,00 часова, на адресу 
наручиоца благовремено су приспеле понуде следећих понуђача:  
- „Електра систем“d.o.o., Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд, дел.бр 8342 од 
23.10.2014.год. 
- „Електронапон“ d.o.o., Јована Микића 2, 24000 Суботица, дел.бр 8409 од 24.10.2014.год, 
- „Флуоелектро“ д.о.о., Димитрија Туцовића 31, 18106 Ниш, дел.бр 8547 од 29.10.2014.год, 
- „Mak trade group“д.о.о, Подавалска 2б, 11231 Београд, дел.бр 8559 од 29.10.2014.год. 
- „Het bard“ д.о.о., 11147 Београд, Водоводска 97, дел.бр 8562 од 29.10.2014.год. 
- „Uniprom“д.о.о, Батајнички пут 3А, 11080 Земун, дел.бр 8571 од 30.10.2014.год. 
- „Вагал“ д.о.о., 1. маја, бр. 28, Врчин, дел.бр 8572 од 30.10.2014.год. 
- Друштво за производњу, промет  и услуге „Б2М“ д.о.о., Мис Ирбијева 12, Београд-
Звездара, дел.бр 8573 од 30.10.2014.год. 
 
8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 - „Електра систем“d.o.o., Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд, дел.бр 8342 
од 23.10.2014.год., се одбија као неприхватљива: 
Понуда није у складу са Изменом и допуном конкурсне документације објављене дана 
24.10.2014.год. на порталу УЈН и сајту ДЗ „Вождовац“, која је истовремено упућена и путем 
е-maila понуђачу са потврдом пријема. 
Понуда садржи битне недостатке наведене у члану 106. став1. тачка 2)  
Понуђена цена је изнад процењене вредности  предметне јавне набавке. 
Понуђена цена: 308.644,80 динара без ПДВ-а, 370.373,76 динара  са ПДВ-ом. 



 - „Електронапон“ d.o.o., Јована Микића 2, 24000 Суботица, дел.бр 8409 од 
24.10.2014.год, 
се одбија као неприхватљива: 
Понуда није у складу са Изменом и допуном конкурсне документације објављене дана 
24.10.2014.год. на порталу УЈН и сајту ДЗ „Вождовац“, која је истовремено упућена и путем 
е-maila понуђачу са потврдом пријема. 
Понуђена цена: 212.238,00 динара без ПДВ-а, 254.685,60 динара  са ПДВ-ом. 
 - „Флуоелектро“ д.о.о., Димитрија Туцовића 31, 18106 Ниш, дел.бр 8547 од 
29.10.2014.год, 
се одбија на основу више понуђене цене. 
Понуђена цена: 231.945,00 динара без ПДВ-а, 278.334,00 динара са ПДВ-ом  
 - „Mak trade group“д.о.о, Подавалска 2б, 11231 Београд, дел.бр 8559 од 
29.10.2014.год , 
се одбија на основу више понуђене цене. 
Поступајући у складу са чланом 93. ЗЈН (,,Сл.гласник  РС“бр.124/2012)  Дом здравља 
,,Вождовац“ је уз сагласност понуђача дел.бр. 8822 од 05.11.2014.год.  извршио исправке 
рачунских грешака, те је 
Понуђена цена: 209.848,00 динара без ПДВ-а, 251.817,60 динара  са ПДВ-ом. 
 - „Het bard“ д.о.о., 11147 Београд, Водоводска 97, дел.бр 8562 од 29.10.2014.год., се 
одбија на основу више понуђене цене. 
Понуђена цена: 228.811,64 динара без ПДВ-а, 274.573,97 динара  са ПДВ-ом 
 - „Uniprom“д.о.о, Батајнички пут 3А, 11080 Земун, дел.бр 8571 од 30.10.2014.год., се 
одбија на основу више понуђене цене. 
Понуђена цена: 228.339,09 динара без ПДВ-а, 274.006,91 динара  са ПДВ-ом 
 - Друштво за производњу, промет  и услуге „Б2М“ д.о.о., Мис Ирбијева 12, Београд-
Звездара, дел.бр 8573 од 30.10.2014.год., се одбија на основу више понуђене цене. 
Понуђена цена: 253.484,50 динара без ПДВ-а, 304.181,40 динара  са ПДВ-ом 
 
9  Највиша и најнижа понуђена цена: 
- Највиша цена  је цена понуђача : 
- „Електра систем“d.o.o., Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд: 308.644,80 дин без 
ПДВ-а, 
-Nајнижа понуђена цена: 
Вагал“ д.о.о., 1. маја, бр. 28, Врчин: 204.502,10 динара без ПДВ-а 
 
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је :  
-Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 
Друштво за производњу, промет  и услуге „Б2М“ д.о.о., Мис Ирбијева 12, Београд-Звездара: 
253.484,50 дин 
- Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је:  
Вагал“ д.о.о., 1. маја, бр. 28, Врчин: 204.502,10 динара без ПДВ-а. 
 
11. Одлука о додели уговора за јавну набавку број 26/14 донета је дана 07.11.2014. године 
  
11. Уговор за јавну набавку број 26/14, закључен je дана 18.11.2014.год. 
 
12. Уговор за јавну набавку број 26/14 закључен је са понуђачем:   
„Вагал“ д.о.о.,  са седиштем у Врчин, ул. 1. маја бр.28, 
 порески идентификациони број 106951137, матични број 20712511. 
 
13. Уговор за јавну набавку мв број 26/14 је са роком важности од 12 месеци. 
 
14. Основ за измену Уговора за јавну набавку број 26/14 : нема. 
 
 
 
 
Београд 
21.11.2014. године 
 



 
 
 

       


