
 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ 

Хајдук Вељкова 9a, 21000 Нови Сад 

  
Тел./фах: +381(21) 4877967 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Завод за трансфузију крви Војводине                
Број:ЈН-8/2019-4                                                          
Датум: 12.03.2019. год.                                     
Нови Сад   
 
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» број 68/2015) и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број ЈН-8/2019-3 
од 12.03.2019. године, директор Завода за трансфузију крви Војводине доноси 
дана 12.03.2019. године 
 

Одлуку о додели Уговора  
 

Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу, „C&M“ д.о.о са седиштем у 
Руми,, Главна 76, за партију 1 јавне набавке. 
Додељује се Уговор о јавној набавци  понуђачу ” Inko National” д.о.о са 
седиштем у Врбасу, Густава Крклеца бб , за партију 2 јавне набавке. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
1.Наручилац је дана 01.03.2019. године донео Одлуку о покретању  поступка 
јавне набавке, број ЈН-8/19. 
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Завода за трансфузију крви Војводине. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број ЈН-8/2019-2 од 12.03.2019. године, Комисија за јавну 
набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој 
у Извештају о стручној оцени понуда број ЈН-8/2019-3 од 12.03.2019. године. 
 2.Предмет јавне набавке: број ЈН-8/19 су добра под називом : Млечне 
чоколадице и негазирана вода, процењене вредности 2.733.333,00 динара без 
Пдв-а. 
Назив и ознака из општег речника  набавке: храна за даваоце 1500000. 
 
 3.Подаци о понуђачима: 
 „Božilović Luxor“д.о.о., Стевана Синђелића 148,Свилајнац 
„C&M“ д.о.о, Главна 76, Рума 
 „Illi Group“ д.о.о ,Ђорђа Зличића 22, Нови Сад 



 „Inko National“ д.о.о,Густава Крклеца бб, Брбас 
 Књаз Милош  Натура д.о.о,Кумодрашка 255, Београд 

     „Univerexport“ д.о.о, Сентандрејски пут 165,Нови Сад 
 
4.Понуда број К-6 понуђача Божиловић-Luxor, поднета за партију 1. и 2. јавне 
набавке. 
Партија 1:  

Понуђена цена: 1.818.600,00 динара без Пдв-а,2.182.320,00 динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања:90 дана  
Рок испоруке: 5 дана  

Партија 2:  
Понуђена цена:1.294.200,00  динара без Пдв-а, 1.553.040,00 динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања:90 дана  
Рок испоруке: 5 дана 

 
Понуда К-7 понуђача „C&M“ д.о.о, поднета за партију 1 јавне набавке 
Партија 1 : 

Понуђена цена:1.564.500,00  динара без Пдв-а, 1.877.400,00  динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања: 30  дана  
Рок испоруке: 3 дана  
 

Понуда К-8 понуђача „Illi Group“ д.о.о, поднета за партију 2 јавне набавке 
Партија 2: 

Понуђена цена: 1.080.000,00 динара без Пдв-а, 1.296.000,00   динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања:45  дана  
Рок испоруке: 1 дан 
 

Понуда К-9 понуђача „ Inko National“ д.о.о, поднета за партију 1. и 2 јавне 
набавке 
 
Партија 1 : 

Понуђена цена: 1.225.000,00 динара без Пдв-а, 1.470.000,00  динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања: 45 дана  
Рок испоруке: 4 дана  
 
Партија 2 : 
Понуђена цена: 1.026.000,00 динара без Пдв-а, 1.231.200,00   динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања: 45 дана  
Рок испоруке: 4 дана  

 
 
 
Понуда К-10 понуђача Књаз Милош  Натура д.о.о, поднета за партију 2 јавне 
набавке 
Партија 2 : 

Понуђена цена: 1.071.000,00  динара без Пдв-а, 1.285.200,00   динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања: 90 дана 



Рок испоруке: 1 дан 
 

Понуда К-11 понуђача „Univerexport“ д.о.о, поднета за партију 1 јавне набавке  
Партија 1 : 

Понуђена цена: 1.645.000,00  динара без Пдв-а, 1.974.000,00   динара са Пдв-ом. 
Рок плаћања: 90 дана  
Рок испоруке: 3 дана 

 
5.Одбијене понуде и разлози за њихово одбијање: 
Понуда понуђача „Božilović Luxor“ поднета за партију 1 и 2 јавне набавке, 
одбијена је као неприхватљива, јер прелази процењену вредност јавне набавке  
за обе партије. Понуда понуђача  „Inko National“ д.о.о одбијена је као 
неодговарајућа за партију 1 јавне набавке јер није у складу са техничком 
спецификацијом Наручиоца.У конкурсној документацији Наручиоца на 
страни 3. исте, под називом Техничка спецификација тражена је млечна 
чоколадица најлепше жеље 30 гр или одговарајуће, а Понуђач је понудио 
чоколадицу „Цица маца“,-пенасти производ са какао преливом што понуду 
чини неусклађеном са техничком спецификацијом Наручиоца.  
 
6. Критеријум за доделу Уговора 
Најнижа понуђена цена. 
 
7. Назив понуђача коме се додељује Уговор о јавној набавци 
„C&M“ д.о.о, Главна 76, Рума, за партију 1 јавне набавке 
  „Inko National“ д.о.о,Густава Крклеца бб, Брбас,за партију 2 јавне набавке 
 

 

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права се може поднети у року од 5 дана 
од дана објаве одлуке на Порталу Управе за јавне набавке. 

 

                              ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
                             _________________________                                                                                   
                                                              Прим др сц.мед Сања Богдановић в.д 

 


