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ИНСТИТУТ ЗА КАРДОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881

ЈНОПОС-27/19
Број: 2011-7
Датум: 16.08.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 2011-6 од 15.08.2019.године,
директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине
донео је

ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Ред. бр. ЈНОПОС-27/19 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Оквирни споразум о јавној набавци добара – ЈНОПОС-27/19 – Канцеларијски
материјал, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на
сајту наручиоцад дана 10.07.2019.године, и обавештења о продужењу рока објављено на
Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца дана 19.07.2019.године, а након Претходног
обавештења објављеног на Порталу јавних набавки 27.12.2018. под шифром 2169066,
додељује се следећем понуђачу:
Јерковић МБМ Д.О.О. Дрварска бр.12, 21000 Нови Сад

Понуђач је понуду за партију поднео самостално.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца у року од
три дана од дана доношења исте.

Образложење
Наручилац је дана 12.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке добара број 2011.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, интернет
страници Наручиоца дана 19.07.019. године.
Благовремено, тј. до дана 27.07.2019. године до 08:00 сати, примљене су понуде
следећих понуђача:
Редни
бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив понуђача

Датум
пријема

Сат

Понуда
благов
ремена

1

2311
(Узорци 2311-1)

ЈЕРКОВИЋ МБМ Д.О.О.
Дрварска бр.12
21000 Нови Сад

26.07.2019

07.35

да

Након спроведеног отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број 2011-5 дана 27.07.2019. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 2011-6 од 12.08.2019.
године.
У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
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1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Канцеларијски материјал, у отвореном поступку
јавне набавке.
Ознака и назив из Општег речника набавки: 301920000 – Канцеларијски материјал
(р.б. из плана набавки 1.1.27), ради закључења оквирног споразума.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност,
износи 4.000.000,00 динара без пдв-а.
3.Основни подаци о понуђачима:
За јавну набавку добара редни број ЈНОПОС-27/19 – Канцеларијски материјал
поднето је укупно 1 понуда од следећег понуђача:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:

ЈЕРКОВИЋ МБМ друштво с ограниченом одговорношћу
за трговину, производњу и услуге нови сад

Скраћено пословно име:

ЈЕРКОВИЋ МБМ Д.О.О. НОВИ САД

Правна форма:

Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број:

20011629

ПИБ:

103746321

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање због битних
недостатака из члана 106. ЗЈН и понуђена цена тих понуда: /
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /
6. Начин примене методологије оцене понуда:
Одлука о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Комисија за јавну набавку извршила је стручну оцену понуда и сачинила ранг
листу понуђача који су доставили прихватљиве понуде:
Ред.
бр.

Број понуде

Понуђач

Понуђена цена без пдв-а

1

2311
(Узорци 2311-1)

Јерковић МБМ Д.О.О.
Дрварска бр.12
21000 Нови Сад

3.896.653,32 дин

7. Назив понуђача са којима се закључују оквирни споразуми, а ако је
понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део
оквирног споразума који ће извршити подизвођач:
Комисија констатује да су у поступку јавне набавке добара – ЈНОПОС-27/19 –
Канцеларијски материјал, најповољније понуде дали следећи пунуђачи:
Јерковић МБМ Д.О.О. Дрварска бр.12, 21000 Нови Сад

Понуђач је понуду за партију поднео самостално.
Комисија предлаже Наручиоцу да са горе наведеним понуђачима закључи
оквирни споразум.
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Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу
овлашћења из члана 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,
14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10
(десет) дана од дана објављивања исте.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06
уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са
Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
______________________________
Проф. др Александар Реџек
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