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Дана  25.12.22013 дошло је до смене директора ГЗЗХМП. Дана 25.12.2013 разрешен је дужности бивши 

директор ГЗЗХМП др Ненад Иванчевић по решењу 118-755/13-S-20 Привременог органа града Београда 

.Решењем од  24.12.2013 112-756/13-S-20 постављен је нови директор др Горан Чолаковић .Како је ГЗЗХМП 

комплексан систем, новом директору било је потребно време да преузме контролу над свим сегментима 

напред поменутог веома комплексног система функционисања Завода .Напред поменута смена директора и 

преузимање контроле над функционисањем система Градског Завода представља ванредну околност јер се 

иста није могла унапред предвидети с обзиром да  је донета од стране оснивача Завода. ГЗЗХМП се дана 

11.02.2014 дописом бр. 1349 обратио Управи за јавне набавке за мишљење основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, те је Управа за јавне набавке дана 

13.02.2014 бр. Дописа 011-00-100/14 дала мишљење да су у конкретном случају испуњени услови за примену 

горе поменутог поступка. 

 

 

 

Рeшeњeм брoj 1651/2 oд 14.02.2014  гoдинe образована је Комисија за јавну набавку у саставу: 

 

 Братислав Жарковић, дипл. инг машинства                       председник комисије 

 Станојка Саковић,дипл.економиста                           члан комисије 

 Маја Маринковић, дипл. правник                              члан комисије 

 Милан Кнежевић, ВКВ аутомеханичар    члан комисије  

 

 

Наручилац је предметну јавну набавку спровео као  преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда. 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива  и конкурсна документација је 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Градског завода за хитну медицинску помоћ, дана 

14.02.2013. године. 

Наручилац је упутио  позив за достављање понуда и конкурсну документацију на три адресе потенцијалних 

понуђача. : 

 

1. “Bianco trade” d.o.o ,Димитрија Туцовића 16 , 11000 Београд 

2. „VITRO GROUP“ , Радничка 22 АДА, 11030 Београд 

3. “AUTOMEHANIKA PROMET” DOO , Милешевска 28 , 11000 Београд 

 

 

 

  

Рок за подношење понуда је био: 19.02.2014  . године до 10,00 сати. 

Јавно отварање понуде је обављено19.02.2014  . године у 10,15 сати у Градском заводу за хитну медицинску 

помоћ Београд, Франше д'Епереа бр. 5. у великој сали Завода, први спрат, о чему је сачињен Записник о 
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отварању понуда за јавну набавку добара-набавка резервних делова у преговарачком поступку без 

објављивања позива за за подношење понуда (чл.36.став 1.тачка3), број 1791 од 19.02.2014.  

Oтвaрaњe пoнудa je вoдилa Комисија за јавне набавке , и то у следећем саставу:  

 

 Братислав Жарковић, дипл. инг машинства                       председник комисије 

 Станојка Саковић,дипл.економиста                           члан комисије 

 Маја Маринковић, дипл. правник                              члан комисије 

 Милан Кнежевић, ВКВ аутомеханичар     члан комисије  

 

 

Поступку отварања понуда присуствовали су и овлашћени представници понуђача који су пре отварања 

понуда приложили овлашћења за учествовање у поступку отварања, и то:  

 

 

Р.бр. Пoнуђaч Прeдстaвник Пунoмoћje бр. 

1 Аутомеханика –Промет, Београд 
Радомир 

Петровић 
/ 

2 Bianco Тrade, Београд 
Предраг 

Мариндолац 
/ 

 

 

 

 

 

Блaгoврeмeнo тj. дo дaнa 19.02.2014. гoдинe  дo 10,00  чaсoвa пристиглe су пoнудe слeдeћих пoнуђaчa, и тo 

пo нaвeдeнoм рeдoслeду: 

 

 

  

Брoj пoд кojим je 

пoнудa зaвeдeнa 
Нaзив или шифрa пoнуђaчa Дaтум приjeмa Сaт 
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1770 

AUTOMEHANIKA-PROMET 

D.O.O.; Милешевска  бр. 28.;1100 

Београд 

19.02.2014. 09:40 сати 

1771 
BIANCO TRADE D.O.O.;Димитрија 

Туцовића бр. 16;11000 Београд 
19.02.2014. 09:45 сати 

1773 
VITRO GROUP INC d.o.o.; 

Карађорђева  бр.69; 11000 Београд 
19.02.2014. 09:50 сати 

 

 

Нeблaгoврeмeних пoнудa ниje билo. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку је извршила преглед достављених понуда за предметну јавну набавку, по питању 

испуњавања услова за учешће у поступку који су тражени конкурсном документацијом и утврдила следеће: 

Преглед достављених понуда: 

 

Испуњеност услова из чл. 

75. и 76. Закона у поступку 

Јавне набавке велике 

вредности и критеријуми 

из Образца понуде 

 

 

Н А З И В       П О Н УЂ АЧА 

 

AUTOMEHANIKA-

PROMET D.O.O.; 

Милешевска  бр. 

28.;1100 Београд 

BIANCO TRADE 

D.O.O.;Димитрија 

Туцовића бр. 

16;11000 Београд 

VITRO GROUP INC 

d.o.o.; Карађорђева  

бр.69; 11000 Београд 

Заводни 

број 
1770 1771 1773 

Извoд o рeг. да да да 

Увeрeњa дa нису 

oсуђивани 

да да да 

Пoтврдe дa није забр.дел. да да да 

Увeрeњe  пoр.Упрaвe  да да да 
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Образац изјаве о 

поштовању обавеза  из чл. 

75. ст. 2. закона 

да да да 

 
да да Да 

Укупна цена без ПДВ-а 3.255.100,00 4.626.778,00 4.533.479,00 

ПДВ 651.020,00 925.355,60 906.695,80 

Укупна цена са ПДВ-ом 3.906.221,00 5.552.133,60 5.440.174,80 

Рок плаћања Понуде које 

садрже авансно плаћање ће 

бити одбијене као 

неприхватљиве. Минималан 

рок плаћања је 90 дана. Рок 

плаћања не може бити дужи 

од 120 дана (Закон o роковима 

измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

члан 16 став 3 тачка 2 

објављен у Сл. Гласнику број 

119/2012 дана 17.12.2012) 

 

91 дана 90 дана 95 дана 

Начин плаћања Вирманом Вирмански Вирмански 

Рок важења понуде 

Наручилац ће одбити као 

неприхватљиве понуде чији је 

рок важења краћи од  60 дана 

од дана отварања понуда. 

(минимум 60 дана) 

61 дан 60 90 

Рок испоруке робе 

Максимални рок за испоруку 

је 1 радни дан по писменом 

захтеву наручиоца. 

(место испоруке: ФЦЦО 

Магацин наручиоца) 

1 дан 1 дан 1 радни дан 

Понуду је поднео  Самостално Самостално Самостално 

Динамика испоруке По захтеву наrучиоца По захтеву наручиоца По захтеву наручиоца 

Осале погодности и 

попусти које нуди понуђач 

/ / / 
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На основу члана 106. Став 1 Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Сл. Глaсник РС бр. 124/12) , 

Комисија за јавну набавку је изрвшилa прeглeд и кoнстaтoвaлa следеће: 

 

Да је неприхватљива понуда понуђача VITRO GROUP INC из Београда, Карађорђева бр 69, 

 

Понуда понуђача VITRO GROUP INC из Београда, Карађорђева бр 69,, је 

неприхватљива из разлога што је понуђач  :  

 

У Обрасцу понуде, на страни  24 није попунио ставку под редним бројем 73. Образац 

понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА 

 

Поступку преговања се приступитло непосредно након отварања понуда, са понуђачима 

који су доставили понуду. Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка 

поступка, мора предати Комисији за јавну набавку посебно писано овлашћење за 

присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано 

од стране законског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 

његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 

понуди.  

Комисија за јавну набавку је сачинила записник о отварању понуда и поступку 

преговарања. После отварања понуде, елементи понуде унеће се у записник, а потом ће се 

приступити непосредном преговарању са овлашћеним представником понуђача око напред 

наведених елемената понуде/уговора.  

Председник Комисије за јавну набавку је у преговарачком поступку позвао овлашћеног 

представника понуђача, да се изјасни да ли може понудити нижу укупну цену резервног 
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дела  од укупне цене резервног дела коју је исказао у достављеној понуди. Предвиђен је 

један круг преговарања, у којем се понуђачи који учествују у поступку преговарања 

изјаснити о понуђеној укупној цени резервних делова писаним путем у затвореној коверти. 

 

Напомена: Понуђач VITRO GROUP INC из Београда, Карађорђева бр 69, није доставио 

овлашћење за присуство преговарачком поступку и овлашћење за предузимање свих радњи у 

преговарачком поступку, тако да није учествовао у поступку преговарања. Његовом коначном 

ценом снатра се цена која је достављена у понуди 

 

Записник о преговарању за  јавну набавку добара-набавка резервних делова у преговарачком 

поступку без објављивања позива за за подношење понуда (чл.36.став 1.тачка3), број 1791/11 од 

19.02.2014. сачинила је Комисија за јавну набавку. 

Преговарање je вoдилa Комисија за јавну набавку , и то у следећем саставу:  

 

 Братислав Жарковић, дипл. инг машинства                       председник комисије 

 Станојка Саковић,дипл.економиста                             члан комисије 

 Маја Маринковић, дипл. правник                               члан комисије 

 Милан Кнежевић, ВКВ аутомеханичар     члан комисије  

 

 

 
1.  I КРУГ ПРЕГОВАРАЊА 

 

Понуђач: Аутомеханика –Промет, Београд, Милешевска бр 28 

 
Укупна понуђена цена за јавну набавку добара – набавка резервних делова за возила „CITROEN 

JUMPER“ 

у Преговарачком  поступку без објављивања позива за подношење понуда 

Јавна набавка број 4/14 

износи 3.200.000,00 РСД, без ПДВ-a 

Словима: три милиона двеста хиљада динара 

                                                                                                                                                                          



9 

 

РОК ИСПОРУКЕ : 1 дан 

Напомена: Максимални рок за испоруку је 1 радни дан по писменом захтеву наручиоца. 

. 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : По захтеву наручиоца 

Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА : вирманом 

Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног 

пријема робе , а на основу испостављеног рачуна. 

РОК ПЛАЋАЊА : 91 дан 

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Минималан 

рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 120 дана (Закон o роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. Гласнику 

број 119/2012 дана 17.12.2012) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА : 61 дан 

 Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од  60 дана 

од дана отварања понуда. 

ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И 

ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ 

ПОНУЂАЧ : 

/ 

ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ 

Београд, 11000 Београд, Франше д Епереа бр.5. 
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2. I КРУГ ПРЕГОВАРАЊА 

 

Понуђач: BIANCO TRADE, Београд, Милешевска бр 28 

 
Укупна понуђена цена за јавну набавку добара – набавка резервних делова за возила „CITROEN 

JUMPER“ 

у Преговарачком  поступку без објављивања позива за подношење понуда 

Јавна набавка број 4/14 

износи 3.090.000,00 РСД, без ПДВ-a 

Словима: три милиона деведесет хиљада динара 

                                                                                                                                                                          

РОК ИСПОРУКЕ : 1 дан 

Напомена: Максимални рок за испоруку је 1 радни дан по писменом захтеву наручиоца. 

. 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : По захтеву наручиоца 

Напомена:Понуђену робу,понуђач ће испоручити према захтеву наручиоца. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА : вирманом 

Напомена:Наручилац ће плаћање извршити вирмански након сваке испоруке и квантитативног 

пријема робе , а на основу испостављеног рачуна. 

РОК ПЛАЋАЊА : 90 дан 

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање ће бити одбијене као неприхватљиве. Минималан 

рок плаћања је 90 дана. Рок плаћања не може бити дужи од 120 дана (Закон o роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 16 став 3 тачка 2 објављен у Сл. Гласнику 

број 119/2012 дана 17.12.2012) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА : 60 дан 

 Напомена:Наручилац ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важења краћи од  60 дана 

од дана отварања понуда. 
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ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ И 

ПОПУСТИ КОЈЕ НУДИ 

ПОНУЂАЧ : 

/ 

ГАРАНТНИ РОК: у складу са гаранцијом произвођача понуђених резервних делова. 

МЕСТО ИСПОРУКЕ: ФЦО магацин Наручиоца, Градски завод за хитну медицинску помоћ 

Београд, 11000 Београд, Франше д Епереа бр.5. 

 

 

 

 

3. КОРЕКЦИЈА ПОНУЂЕНА ОСНОВНЕ ЦЕНЕ 

Корекција понуђене основне цене по појединачним артиклима и јединичним ценама 

биће спроведена на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене 

након спроведеног преговарачког поступка тако што ће се свака јединична цена из 

основне понуде множити коефицијентом који се добија као количник најниже укупне 

вредности понуде понуђача у поступку преговарања и укупне вредности достављене 

основне понуде понуђача, према следећем: 

    

Коефицијент (К) =  Укупна вредност понуде након поступка са преговарањем 

    Укупна вредност основне понуде 

 

Понуђач је обавезан да у року од једног дана од завршеног поступка преговарања, 

наручиоцу достави спецификацију са линеарним умањењем свих јединичних цена, 

потписану и оверену од овлашћеног лица понуђача и попуњени образац понуде и то до 

12,00 часова (без обзира на начин достављања). 

Уколико понуђач не достави спецификацију на начин и у року како је наведено и 

попуњен образац понуде сматраће се да је одустао од понуде. 
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4. Након прегледа понуда после  I круга преговарања Комисија за предметну јавну 

набавку је приступила пондерисању прихватљивих понуда на основу критеријума 

„најнижа понуђена цена“_ 

 

Начин примене методологије доделе пондера у случају  ''најнижа понуђена цена'': 

Понуђена цена  100 пондера. 

 

 

Наручилац је за елемент критеријума – цена предвидео следећу формулу: 

Најнижа понуђена цена              х      100 

                                               Цена понуде која се рангира 

 

и приступио пондерисању прихватљивих  понуда: 

 

 

1 )  Понуда понуђача  „Аутомеханика-Промет“  д.о.о ; Милешевска 28 , 11000 Београд : 

 

3.090.000,00 *    100     =   96,56 пондера 

     3.200.000,00 

 

2) Понуда понуђача  „BIANCO TRADE“ д.о.о ; Димитрија Туцовића 16, 11000 Београд : 

 

3.090.000,00 *  100  =  100 пондера 

                                                          3.090.000,00 

 

 

                                                                   Ранг листа понуђача 
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За jaвну набавку добара-набавка резервних делова у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда  ( чл. 36 став 1. тачка 3) – набавка резервних 

делова за возила „Citroen Jumper“ 

Број набавке 4/14 

 

 

Ранг листа понуђача 

                                                                         

                                                                      Елемент   

                     

                                                                            критеријума 

Назив понуђача 

Цена(пондера) 

 

1. „BIANCO TRADE“ д.о.о ; Динитрија Туцовић 16, 11000 

Београд 
100 

2. „Аутомеханика-Промет“  д.о.о ;Милешевсака 28,11000 

Београд 
96,56 

 

С тoгa je oдлучeнo кao у диспoзитиву. 

 

 

ПOУКA O ПРAВНOM ЛEКУ:  

Прoтив oвe Одлукe пoнуђaч мoжe нaручиoцу пoднeти зaхтeв зa зaштиту прaвa у рoку oд 10 

дaнa oд дaнa објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки..                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                       ВД   ДИРЕКТОР ЗАВОДА 

                                                                                                           др Горан Чолаковић 

                                                                                                       ______________________ 


