
 
 

Специјална болница за рехабилитацију "Термал 

22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6 

Тел/факс: 022/465-887,465-087 

termal@ptt.rs 

www.termal-vrdnik.com 

 
Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник 
Адреса: ул. Карађорђева бр. 6, 22408 Врдник 
ЈНМВ 05/2018-1.1.4. 
дел. број: 2382 
дана: 07.09.2018. године 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 2380 од 07.09.2018. године, 
в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник, доноси:  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА БРОЈ 

ЈНМВ 05/2018-1.1.4., ПАРТИЈА БРОЈ 2 – ТОНЕРИ 

 

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник, као наручилац, у поступку бр. 
ЈНМВ 05/2018-1.1.4., Уговор о јавној набавци добара, канцеларијског материјала, бр. ЈНМВ 
05/2018-1.1.4., ПАРТИЈА БРОЈ 2 – ТОНЕРИ, додељује привредном друштву „АМПХОРА“ доо 
Београд, Булевар Војводе Мишића број 10, МБ:07470916, ПИБ: 100037820, број рачуна 220-
7434-03 који се води код ProCredit банке, кога заступа Биљана Марковић, чија је понуда 
заведена под бројем 2302/2018 дана 27.08.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

За јавну набавку добара, канцеларијског материјала, бр ЈНМВ 05/2018, Наручилац је дана 
17.08.2018. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 

Након тога је извршена једна измена конкурсне документације и продужен рок за подношење 
понуда за 1 дан. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето  је 8 (осам) понуда . 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда број 2380 од 07.09.2018. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

„ 

1. Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
Партија 1 - 30192000 - Канцеларијски материјал, 
Партија 2 - 30125110 -Тонери 
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Редни број јавне набавке у Плану набавки: 1.1.4.` 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи укупно 1.359.775,00 динара и то: 
Партија 1 – канцеларијски материјал 1.224.495,00 РСД 
Партија 2 – тонери 135.280,00 РСД 

 

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Редни 

бр. 
Назив/име понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Датум и час 
пријема понуде 

Број партије за 
коју је 

достављена 
понуда 

1. „Биро опрема Ђорђевић“ доо 
Нови Сад 

 

22878/2018 23.08.2018. 
године, 11 часова 

2 

2 „Ампхора“ доо Београд  2302/2018 27.08.20118. 
године у 9:17 
часова 

1 и 2 

3 „ЕДИТ – СОФТ“ доо  Нови Сад 2311/2018 29.08.2018. 
године  у 9:30 
часова 

2 

4 „Мали сервис“ доо Београд 2312/2018 29.08.2018. 
године у 9:35 
часова 

2 

5 „УНЛ ГРОУП“ доо Београд, 
Огранак Нови Сад 

2313/2018 29.08.2018. 
године у 9:40 

2 

6 „I&D COM“ доо Београд  2314/2018 29.08.2018. 
године у 9:50 
часова 

2 

7 „Јерковић МБМ“ доо Нови Сад 2325 30.08.2018. 
године у 11:05 
часова 

1 и 2 

 

8 „Зома 021“ доо Нови Сад 2327 30.08.2018. 
године у 11:44 
часова 

1 

3. Подаци о одбијеним понудама: 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

Назив/име понуђача чија је понуда 
одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

/ / / 

/ / / 
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У поступку јавне набавке није било неприхватљивих понуда. 

 

4. Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена. 

 

Ранг листа понуђача за партију 2 – ТОНЕРИ 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. „Ампхора“ доо Београд 53.045,00 РСД 

2.  „I&D COM“ доо Београд 89.300,00 РСД 

3. „ЕДИТ – СОФТ“ доо  Нови Сад 89.750,00 РСД 

4. „Јерковић МБМ“ доо Нови Сад 93.143,00 РСД 

5. „Мали сервис“ доо Београд 97.000,00 РСД 

6. 
„Биро опрема Ђорђевић“ доо Нови Сад 

 

106.500,00 РСД 

7. „УНЛ ГРОУП“ доо Београд, Огранак Нови 
Сад 

122.500,00 РСД 

 

Како је понуда Понуђача „Ампхора“ доо Београд за партију број 2 знатно повољнија од 
осталих, дана 04.09.2018. године Комисија је истом електронским путем послала допис 
следеће садржине: 

„ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ОБЈАШЊЕЊИМА  
У ВЕЗИ ПОНУДЕ „AMPHORA“ ДОО БЕОГРАД ЗАВЕДЕНА КОД СБ „ТЕРМАЛ „ ВРДНИК  ПОД 

БРОЈЕМ 2302 ДАНА 27.08.2018. ГОДИНЕ 

 
 
Поштовани,  

За јавну набавку мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЈНМВ 05/2018 
– 1.1.4. доставили сте понуду за партију број 2 (ТОНЕРИ) заведену код Наручиоца под 

бројем 2302 дана 27.08.2018. године.  
 
С обзиром да Ваша укупна понуђена цена за ову партију износи 53.045,00 РСД без ПДВ-а и 
да је знатно нижа од понуђене цене других понуђача, у складу са чланом 93. ЗЈН овим 
путем Вас молимо да нам дате одговоре и објашњења на доле постављена питања. 
 

1. Да ли Ваше привредно друштво, као што је и прописано у конкурсној 
документацији заиста нуди оригинал  тонере Kyocera ТК - 4105 и Canon 
ImageRunner 2520 следећих карактеристика:  

 

 
Ред. број. 
партије 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

2. ТОНЕРИ 
Назив и карактеристике артикла Модел, тип, врста, квалитет Јединица мере Количина 

Тонер за Kyocera TK-4105 оригинал Ком. 5 
Тонер за Canon ImageRunner оригинал Ком. 5 
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2520 

 
2. Да ли Ваше привредно друштво за остале артикле који представљају предмет 

јавне набавке у партији број 2 (Тонер за HP Laser Jet 1020, Тонер за HP Laser Jet 1102, 
Тонер за Xerox 3140, Тонер за Самсунг МЛ 1640, Тонер за HP MFP M125A) нуди оригинале, 
рециклиране или друге компатибилне врсте тонера? 

 
 

3. Да ли понуђени тонери испуњавају све прописане критеријуме предвиђене за ову 
партију од стране Наручиоца? 

 
Молимо Вас да одговоре на постављена питања доставите на ову електронску адресу 
до петка, 07.09.2018. године до 14 часова.“ 

 
 
Дан након тога, 05.09.2018. године,  понуђач „АМПХОРА“ доо Београд  је такође 
електронским путем послао допис где је дат опис и назив прозивођача свих артикала који су 
предмет ове партије и гарантовала да „су за комплетну партију 2 понуђени оригинални 
тонери који су произведени од стране других произвођача (нису рециклирани, 
допуњавани, већ нови фабрички произведени са холограмском налепницом  ) који у 
свему одговарају ОЕM (Original Equipment Manufacturer).“ 
 

Овакво објашњење је Комисија оценила као аргументовано, те оценила да је понуда 
понуђача „АМПХОРА“ доо Београд одговарајућа и прихватљива. 

 

5.Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:  

За ПАРТИЈУ 2 (ТОНЕРИ) -  „Ампхора“ доо Београд, Булевар Војводе Мишића број 10, 
МБ:07470916, ПИБ: 100037820, број рачуна 220-7434-03 који се води код ProCredit 
банке, кога заступа Биљана Марковић, чија је понуда заведена под бројем 2302/2018 
дана 27.08.2018. године. 

 
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Понуђена вредност уговора о јавној набавци за партију 2 од стране овог Понуђача (без ПДВ-
а): 53.045,00 РСД. 

Понуђена вредност уговора о јавној набавци за партију 2 од стране овог Понуђача (са ПДВ-
ом): 63.654,00 РСД.“ 

 
 
 
Вршилац дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник је 
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку 
о додели уговора као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
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                     за СБ „Термал“ Врдник: 

  в.д. директора др Татјана Рајовић 
 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


