ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Број: 451/5
Датум: 10.04.2017. године
Б е о г р а д - Палмотићева 37

На основу члана 107, став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015.и 68/2015.), Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр.451/4 од
03.04.2017. године и члана 22.Статута Института за ментално здравље, доносим следећу
ОДЛУКУ
о додели уговора о јавној набавци добара - канцеларијске опреме за потребе
Клинике за болести зависности
Института за ментално здравље, ЈН бр. 1.1.5/2017.

ЈАВНА НАБАВКА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ
КЛИНИКЕ ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ДОДЕЉУЈЕ СЕ
ПОНУЂАЧУ ''БЛАЖЕКС'' ДОО, ИЗ КРАГУЈЕВЦА, УЛИЦА МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 8 КАО
НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ.
ОДБИЈАЈУ СЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: КОМПАНИЈЕ ''КТИТОР'' ДОО ИЗ БЕОГРАДА – ЗЕМУНА,
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ БР. 58 И ПОНУЂАЧА ''PURPLE TRADE'' ДОО ИЗ БЕОГРАДА,
УСТАНИЧКА БР. 182/V, КАО Н Е П Р И Х В А Т Љ И В Е.

Образложење
Институт за ментално здравље из Београда, Палмотићева бр. 37 је у својству наручиоца,
одлуком директора бр. 541 од 20.03.2017. године покренуо поступак јавне набавке мале
вредности за набавку добара – канцеларијске опреме за потребе Клинике за болести зависности
Института за ментално здравље.
Број јавне набавке из Плана јавних набавки за 2017. годину је ЈН бр. 1.1.5/2017.
У складу са чланом 39. став. 5. Закона о јавним набавкама оглас о јавној набавци
достављен је тројици потенцијалних понуђача, објављен је на интернет страници наручиоца и на
Порталу јавних набавки.
По истеку рока за достављање понуда утврђеног позивом за достављање понуда,
(31.03.2017. године) до 10,00 часова, пристигле су 4 (четири) понуде које су благовремене, а
неблаговремених понуда није било. Јавно отварање понуда извршено је истог дана 31.03.2017.
године у 11,00 часова, о чему је сачињен записник о јавном отварању број 451/3.
Пристигле су понуде следећих понуђача: ’’Purple trade'' доо, из Београда, улица
Устаничка бр. 182/V, „Блажекс“ доо, из Крагујевца, улица Милентија Поповића бр. 8, ''Ктитор'' доо,
Београд – Земун, улица Добановачки пут бр. 58 и ''Temma trade'' доо, Петроварадин, улица
Прерадовићева бр. 32.
Понуђач компанија ''Ктитор'' је у понуди бр. 330 од 30.03.2017. године доставила укупну
цену без пдв-а од 1.673.290,00 динара, односно 2.007.948,00 динара са пдв-ом. С обзиром да је
процењена вредност јавне набавке утврђена планом јавних набавки за 2017 годину нижа од цене
понуђача, понуда овог понуђача се одбија као неприхватљива.
Понуда понуђача ’’Purple trade'' број 12/17 од 29.03.2017. године којом је понудио цену од
1.293.583,00 динара без пдв-а, односно 1.552.299,60 динара са пдв-ом се одбија као
неприхватљива с обзиром да понуђач није доставио одговарајуће узорке мебл штофа, односно
нема узорка мебл штофа у плавој боји.
Понуђачи „Блажекс“ доо, из Крагујевца и ''Temma trade'' доо, из Петроварадина су уз своје
понуде у којима су понудили цену која је у оквиру процењене вредности јавне набавке доставили
и сву тражену документацију као и одговарајуће узорке (по димензијама, квалитету и бојама), те

се од ове две прихватљиве понуде, применом критеријума најнижа понуђена цена предлаже да
се уговор о јавној набавци додели „Блажекс-у“ доо, из Крагујевца за понуду број 12/ЈН од
27.03.2017. године понудио укупну цену од 1.396.326,00 динара без пдв, односно 1.675.591,20
динара са пдв.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке која је извршила
детаљан преглед достављених узорака, достављених докумената и применом критеријума
''најнижа понуђена цена'', и сачинила извештај о стручној оцени понуда, на основу којег је
одлучено као у диспозитиву одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице или пословно удружење у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке
о додели јавне набавке на порталу Управе за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно, електронском поштом на емаил, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.
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