
Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић, Крагујевац 
ул.Радоја Домановића број 2 
34 000 Крагујевац 
тел 034 370201 
број: 1382 
датум: 28.11.2016.године 

 
 

На основу члана 107. и 108 .Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 
124/12 ,14/15) , члана 50 Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама ( Сл. 
Гласник РС бр 68/15).и Извештаја о стручној оцени понуда  број 1379.од 28.11.2016 год. 
директор  Медицинске Школе  са домом ученика „Сестре Нинковић“ у   Крагујевцу 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 
У поступку ЈН мале вредности  5/2016. набавка добара ;ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ)  ,, ПАРТИЈА 3  -УСИСИВАЧ  за потребе Наручиоца: 
Медицинску школу са домом ученика Сестре Нинковић“ у Крагујевцу,УГОВОР СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ „“МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ ДОО БЕОГРАД   
 а по понуди број  1324  од  од  22.11.2016.  год.   
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
За наведену јавну набавку наручилац је позив за достављање понуда и Конкурсну 
документацију објавио на Порталу управе за јавне набавке и интернет адреси Школе. 
11.11.2016 год. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  приспеле  су  2 понуде 
 

1  .“МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ д.оо. Београд  , Дел. Бр.1324 од 22.11.2016 у 9,42 
сати 

           2.“HEMICO“ d.o.oKragujevac,Дел. Бр.1331 ,од 23.11.2016 год. у 9,30 сати 
 

. 
Након спроведеног отварања понуда  23.11.2016 год у 11,30 часова   Комисија за јавне 
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда број  1379 од  .од 28.11.2016 год. Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
1.Врста предмета јавне набавке: ДОБРА 
 
2.Подаци о јавној набавци: 
 
Предмет јавне набавке: ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Партија 3. УСИСИВАЧ 



Редни број јавне набавке мале вредности:           бр 5/2016 
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):     50.000,00дин 
Вредност уговора о јавној набавци (без. ПДВ-а):     29.610,00 дин 
 
3.Благовремене понуде: 
 

/1.“МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ д.оо. Београд  , Дел. Бр.1324 од 22.11.2016 у 9,42 сати 
2.“HEMICO“ d.o.oKragujevac,Дел. Бр.1331 ,од 23.11.2016 год. у 9,30 сати 
 

 
4.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене ,разлози за њихово 
одбијање и понуђену цену: 
 
/ 

 
5.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 
Понуђачи: 

1.“ МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ д.оо. Београд   
Цена :Без ПДВ-а 29.610,00 дин,     са ПДВ-ом 35.532,00 дин.   
 
2. .“HEMICO“ d.o.oKragujevac 
Цена :Без ПДВ-а 48.980,00 дин,     са ПДВ-ом 58.776,00 дин.   
 

    
 

 6. НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР- ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

Комисија предлаже директору Медицинске школе са домом ученика “Сестре Нинковић“ 
Крагујевац да сходно члану 108. Закона о јавним набавкама  донесе одлуку о додели 
уговора и закључи уговор за јавну набавку мале вредности добара – техничка опрема за 
обављање делатности, по партијама, ЈНМВ бр. 5/2016, партија 3 УСИСИВАЧ са  
понуђачем .“ МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“ д.оо. Београд  ,  који је у предметном поступку 
јавне набавке  5/2016 за партију 3 – УСИСИВАЧ  поднео прихватљиву понуду са најнижом 
понуђеном ценом.  
Ком 2 

 
Одговорно лице наручиоца (директор школе) прихватило је предлог Комисије, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку да се уговор  за набавку  добара: техничка 
опрема за обављање делатности ЈН 5/2016   за партију бр. 3. УСИСИВАЧ ,  додели 
понуђачу: „МП ИНТЕРНАТИОНАЛ“доо Београд  ,а по понуди број 1324  од 22 .11.2016 
год. 
 
6.Упутство о правном средству: 
Понуђач против ове одлуке може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 
пет дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  



 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ЈНМВ бр. 5/2016, 
сврха: ЗЗП; Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац; ЈНМВ 
бр. 5/2016, прималац: Буџет Републике Србије).  

 
Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити 
на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 
на адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 
 
 

 
                                                                                За Наручиоца 
                                                                                  Директор школе 
 
                                                                       ........................................... 
                                                                          Славица  Јанковић 
 
 
 
 
 
 
 
 


