
 

 

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД     
Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад                                          

телефон + 381 21 6400-125                                                                   

uprava@hitnans.rs  

 

Број: 31/07-6/2020 

Датум: 07.07.2020.  

Нови Сад 

  

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,  

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије за јавне набавке о стучној 

оцени понуда број 31/07-6/2020 од 07.07.2020. године, директор је донео  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РЕДНИ БРОЈ  МН 07/2020 

   

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, као наручилац, у поступку јавне набавке 

мале вредности  број МН 07/2020 Санитетски и медицински заштитни материјал, Уговор о 

јавној набавци додјељује понуђачу: ММ Комерц д.о.о. , Ср.Карловци, Браће Анђелића 101. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Наручилац је дана 25.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

број: МН 07/2020   

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 26.06.2020. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 

понуда број: 31/07-5/2020 од 06.07.2020. године, Комисија за јавну набавку (даље: 

Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 07.07.2020. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке је Санитетски и медицински заштитни материјал. 

2. Процењена вредност:  2.415.666,00 динара (без ПДВ) 

3. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:  

НЕМА 

4. У поступку јавне набавке учествовао је  1 понуђ. 

5. Неблаговремене понуде:  НЕМА  

6. Основни подаци о понуђачима: 

Р. 

бр. 

Назив и седиште понуђача/ 

шифра понуђача  

Назив и седиште понуђача из 

групе понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

1.  ММ Комерц д.о.о. , Ср.Карловци, 

Браће Анђелића 101 
нема нема 

 

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 



     НЕМА 

8. Критеријум за доделу уговора:   

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

 

 

9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Елементи критеријума  
Понуђена цена (без ПДВ) 

Назив понуђача  

 ММ Комерц д.о.о. , Ср.Карловци, 

Браће Анђелића 101 
          2.414.600,00 дин. 

10. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ММ Комерц д.о.о. са 

седиштем у Ср.Карловци, ул. Браће Анђелића 101, те је  предлажила директору наручиоца да 

њему додели уговор.  

11. Подизвођач: 

НЕМА 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 За наручиоца 

      Д И Р Е К Т О Р  

               

____________________ 

др Богдан Живановић 

 


