
 
Број: 1.2.3-17/8 

Дана:  13.06.2017. године 

 

На основу члана 108 став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 

број 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисија за јавну 

набавку мале вредности сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са 

потрошним материјалом број 1.2.3-17/7, од  12.06.2017. године, директор 

Специјалне болнице за плућне болести  „Др Васа Савић“ Зрењанин доноси  

следећу: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

            сакупљање, транспорт и третман 
медицинског отпада са  потрошним материјалом 

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу„REMONDIS“ Medison d.o.o,Др. Ђорђа 

Радића бр. 1, Зрењанин  , у поступку ЈНМВ са понуђеном укупном ценом од 

1.170.000,00 динара, а што са ПДВ-ом износи  1.404.000,00  динара,  роком важења 

понуде од 120 дана од дана отварања понуда. 

 

О б р а а з л  о ж е њ е 

  

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ услуге - сакупљање, транспорт и третман 

медицинског отпада са потрошним материјалом 

  

2. ПРОЦЕЊАНА ВРЕДНОСТ предметне набавке је 1.116.666,00 без ПДВ-a, 

а што са  ПДВ-ом износи 1.400.000,00 динара 

Назив из општег речника:  

Ознака из општег речника: 90524000 - Услуге у вези са медицинским отпадом 

 

 

Дана, 01.06.2017.године Наручилац је објавио позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

До истека рока за подношење понуда односно до 09.06.2017.године до 09,00 

часова,  за  јавну набавку  сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»  

23000 Зрењанин, Петефијева 4 

Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115 

ПИБ: 101161066   Матични број: 08671923    

Регистарски број: 8215085468 

Жиро рачун: 840-471661-84   E-mail: office@plucna.co.rs 

      

  

 



потрошним материјалом  број ЈНМВ 1.2.3-17, на адресу наручиоца приспела је 1 

понуда 

 

Ре

д. 

бр

ој 

Број под 

 којим је 

понуда заведена 

код Наручиоца 

Назив или шифра понуђача 

Адреса понуђача 

 

Датум 

пријема 

Час 

1 1.2.3-17/6 

 
„REMONDIS“ Medison d.o.o 

Др. Ђорђа Радића бр. 1, Зрењанин 

заједничка понуда: „ACOMA“d.o.o 

Дунавски кеј бр. 23, Београд 

09.06.2017. 

године 

08,43 

часова 

 

Критеријум за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

1)Самостална  понуда Понуђача    „REMONDIS“ Medison d.o.o, Др. Ђорђа Радића бр. 

1, Зрењанин, заједничка понуда: „ACOMA“d.o.oДунавски кеј бр. 23, Београд  је  

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

    Понуђач је понудио укупну цену без ПДВ-а од 1.170.000,00 динара, а што са ПДВ-ом 

износи   1.404.000,00  динара,  роком важења понуде од 120 дана од дана отварања понуда. 

На основу члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац може доделити 

Понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке 

ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 

понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 

 

Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за 

одговарајуће и прихватљиве понуде а према критеријуму најнижа понуђена цена и сходно 

томе сачињена је ранг листа понуђача: 

 

Ред. 

Бр. 

           Назив понуђача Цена без ПДВ-a 

 

Цена са ПДВ-om 

 

 

1. „REMONDIS“ Medison d.o.o 

Др. Ђорђа Радића бр. 1, Зрењанин 

заједничка понуда: „ACOMA“d.o.o 

Дунавски кеј бр. 23, Београд 

1.170.000,00 динара  1.404.000,00  динара 

           

   Одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и  68/15) прописано је, да је Наручилац дужан да у поступку Јавне набавке пошто 

прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.  

 

   Одредбом члана 107. став 3. истог Закона прописано је да  Наручилац   доноси Одлуку о 

додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.  

  



Након стручне оцене  понуда Комисија за јавну набавку мале вредности  сакупљање, 

транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом предлаже   

Наручиоцу:  

 

-да понуду понуђача  „REMONDIS“ Medison d.o.o,Др. Ђорђа Радића бр. 1, 

Зрењанин, прихвати као  исправну, одговарајућу и прихватљиву, са понуђеном 

најнижом укупном ценом без ПДВ-а од 1.170.000,00   динара, а што са ПДВ-ом износи  

1.404.000,00  динара,  са  роком важења  понуде од 120 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

 

Против ове Одлуке Понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту 

права  подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје Наручиоцу. 

 

 

                                                                                     ДИРЕКТОР 

 

          __________________________________ 

Прим. мр мед. сц. др Светлана Јовановић 

 

 

Одлуку објавити: 

 

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs 

Интернет страници Наручиоца – www.plucna.co.rs 

http://www.portal.ujn.gov.rs/

