
 

 
Бр: 02-1265 
Датум: 30.06.2017. год. 
Пожаревац 

 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 02-1255 од 29.06.2017. године, в.д директора Опште 
болнице Пожаревац доноси  
 

 
О Д Л У К У  

о закључењу оквирног  споразума  
 
 
  

I ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
Са понуђачем „ACOMA“ ДОО, Београд, на основу понуде бр. 02-1221 и уз понуду достављених узорака бр. 02-
1221/1 од 27.06.2017.год. у укупном износу 665.790,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 798.948,00 динара. 
 
II Одлуку о закључењу оквирног споразума објавити у року од три дана од дана доношења на Портал јавних 
набавки и на интернет страници Опште болнице Пожаревац 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 16.06.2017. године донео Одлуку бр. 02-1162 о покретању поступка јане набавке мале вредности 
ЈНМВ 15/2017 Средства за обележавање, уклањање и уништавање медицинског и  инфективног отпада са циљем 
закључења оквирног споразума. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки, заводни бр. 02-1182 од 20.06.2017. 
године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигла је 1 понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02-1255 од 29.06.2017. године, Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: Добра 

 
2)  Подаци о јавној набавци 
 

2.1 Предмет јавне набавке: Средства за обележавање, уклањање и уништавање медицинског и  инфективног отпада 
2.2 ОРН → 39830000 - Производи за чишћење 
2.3 Редни број јавне набавке:  ЈНМВ 15/2017 
2.4 Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 600.000,00  динара 

 
3) Комисија Наручиоца спровела је поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног 
споразума на основу члана 39. став 1, члана 40. и члана 40а ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 
02-1182 од 20.06.2017. године, Конкурсне документације бр. 02-1183 од 20.06.2017.године, на Порталу јавних 
набавки, а по Одлуци о покретању поступка директора болнице бр. 02-1162 од 16.06.2017. године. 
 
4) ) Благовремено, тј. до дана 28.06.2017. године, до 08:00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по 
наведеном редоследу: 
 

Р.б. Број под којим је 
понуда заведена Датум пријема Назив или шифра понуђача Час пријема 

1. 02-1221 - понуда 
02-1221/1 - узорци 27.06.2017.  „АCOMA“ ДОО Београд 08:40ч 

 
5) Неблаговремених понуда није било  
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6) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 
 
7) Оквирни споразум ће бити закључен на процењену вредност. Износ вредности понуде сваког од понуђача који 
је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а за наведене услуге у понуди, ће служити само као начин да се 
примени критеријум „најнижа понуђена цена“, односно рангирају пристигле понуде. 
  
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума ће бити закључивани по 
реалним потребама највише до вредности истог (оквирног споразума) и у току његовог трајања. Из наведеног 
следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања 
оквирног споразума. 
 
 
8) Стручну оцену понуда за предметну јавну набавку Комисија је извршила  проверавајући рачунски сваку до 
њих, констатујући све податке из понуда, оцењујући их и рангирајући (од најповољније), те на основу тога 
предлажући одговорном лицу са којим од понуђача да закључи оквирни споразум, и то на следећи начин: 
 
Процењена вредност износи  600.000,00  динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1  
 

 „ACOMA“ Доо, Београд 

Укупна вредност понуде без 
ПДВ-а: 665.790,00 динара 

Укупна вредност понуде са 
ПДВ-ом: 798.948,00 динара 

Рок и начин плаћања 90 дана од пријема исправне фактуре 

Рок испоруке: 24 сата 

Рок важења понуде: 120 дана 

Место испоруке: Ф-цо магацин Опште болнице 
Пожаревац 

Гарантни рок: У складу са декларацијом 
произвођача 

 
 
Комисија је дана 29.06.2017 године упутила понуђачу ‚‚ACOMA“ Доо из Београда, захтев за саглашношћу за исправку 
рачунских грешака које је утврдила. Комисија је утврдила да је понуђач начинио рачунску грешку у Образцу структуре 
цене у колони „Укупна цена са Пдв-ом“ у коју је уписао износ од 754.416,00 динара, рачунском провером комисија је 
утврдила да тачан износ који треба да буде уписан у колону „Укупна цена без Пдв-а“ износи 798.948,00 динара. 
Понуђач сe  истог дана сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 02-1254 од 29.06.2017. године те се понуда 
узима у даље разматрање и рангирање. 
 
Понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач „АCOMA“ ДОО Београд, из Београда у понуди бр. 02-1221 
и уз понуду достављених узорака бр. 02-1221/1 од 27.06.2017.год у укупном износу 665.790,00 динара без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 798.948,00 динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 2. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање. 
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 02-1221 и уз понуду достављени узорци бр. 02-1221/1 од 27.06.2017.год., понуђача 
„АCOMA“ ДОО Београд, у укупном износу 665.790,00  динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 798.948,00 динара. 
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