
 
Наручилац 

Дом здравља 
«Земун» 

 
Адреса Рада Кончара бр. 46 
 
Место Земун 
 
Број одлуке 03/1080-3 
 
Датум 07.04.2016. године 
 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси: 

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 
 

За јавну набавку мале вредности-радова, бр.09-1/2016, 
 

"ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“ 
45232150-Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде. 

 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача: 

 
    „KOLIKS“ D.O.O. Видиковачки венац 104Б/53А, 11090-Београд 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
             Наручилац је дана 18.03.2016.године донео одлуку бр.03/876 о покретању 
поступка јавне набaвке мале вредности бр. 09-1/2016, за јавну набавку мале 
вредности-,"ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ“ 
 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo je 7 понудa. 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 03/1080-2 од 06.04.2016.године, Комисија 
за јавне набавке је констатовала следеће: 
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1) Подаци о јавној набавци: 
 

 
 
Предмет јавне набавке 

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Редни број јавне набавке 09-1/2016 
Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 833.000,00 
Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а) 297.370,00 
Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  356.844,00 

         
 
 
 

2) Укупан број поднетих понуда:   7 
 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 
1.  GPZ “ТEHNO BEOGRAD“ D.O.O. / 
2.  „KOLIKS“ D.O.O. / 
3.  „HIDROTEHNIKA-GMK“ D.O.O. / 

4.  
Заједничка понуда: 
„Pred.za odr. zgrada i stanova „S.Venac“ D.O.O.          
 Kompanija „Lekić“doo 

/ 

5.  „M-FELIKS“ D.O.O. / 

6.  
Заједничка понуда: 
Građ.zan.zadruga „Jugoslavija“ D.O.O.                         
Kom.pred. za održ. Zgrada i stanova KOMPAKT AD 

/ 

7.  „Beooperativa“ D.O.O. / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Број под 
којимје 
понуда 

заведена Подносилац понуде 

Разлози за одбијање понуде 

03/1066 GPZ “ТEHNO BEOGRAD“ D.O.O.  
Булевар уметности 35а,  
11070-Нови Београд 

Понуда је неприхватљива. 
Понуђач је понудио већу цену већу од 
процењене. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 863.390,00 
РСД 

03/1074 „HIDROTEHNIKA-GMK“ D.O.O. 
Београдска бр. 202 Б,  
11130-Београд 

Понуђач је понудио већу цену од 
најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 750.760,00 
РСД 

03/1075 Заједничка понуда: 
„Pred.za odr. zgrada i stanova „S.Venac“ D.O.O.          
Алексе Костића бр. 15А, 11000-Београд 
 Kompanija „Lekić“doo 
Ваљевски пут бр. 11, 11500-Обреновац 

Понуда је неприхватљива. 
Понуђач је понудио већу цену већу од 
процењене. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 836.890,00 
РСД 

03/1076 „M-FELIKS“ D.O.O. 
Прњавор бр. 7, 11232-Рипањ 

Понуђач је понудио већу цену од 
најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 822.600,00 
РСД 

03/1077 Заједничка понуда: 
Građ.zan.zadruga „Jugoslavija“ D.O.O. 
Мишка Јовановића бр.24, 11000- Београд                         
Kom.pred. za održ. Zgrada i stanova KOMPAKT AD 
Златиборска бр 11, 11080-Београд-Земун 

Понуђач је понудио већу цену од 
најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 423.170,00 
РСД 

03/1078 „Beooperativa“ D.O.O. 
Устаничка бр. 128 Б, 11000- Београд 

Понуђач је понудио већу цену од 
најповољније. 
Понуђена цена без ПДВ-а је: 826.332,00 
РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена. 
 
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена 
цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
„KOLIKS“ D.O.O. 297.370,00 динара 
Заједничка понуда: 
Građ.zan.zadruga „Jugoslavija“ D.O.O. 
Kom.pred. za održ. Zgrada i stanova KOMPAKT 
AD 

                               423.170,00 динара 
 

„HIDROTEHNIKA-GMK“ D.O.O. 750.760,00 динара 
„M-FELIKS“ D.O.O. 822.600,00 динара 
„Beooperativa“ D.O.O. 826.332,00 динара 

 
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија, после стручне оцене понуда, је констатoвала, да је најповољнија 
понуда понуђача 
 
                                          „KOLIKS“ D.O.O. 
                  Видиковачки венац 104Б/53А, 11090-Београд 
 

                и предложила наручиоцу његов избор. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
 

 
Да                                                        Н Не 

              
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о додели уговора, којом се понуда бр.03/1072 
од 06.04.2016.године, понуђача „KOLIKS“ D.O.O.  бира као најповољнија. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана пријема исте.  
 

Директор Дома здравља         
            «Земун» 
__________________________   
  Др Ксенија Узуновић 
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	О Д Л У К У

