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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
На пснпву: 
 

- члана 84. и 85. Закпна п јавним набавкама Републике Србије (»Службени гласник Републике Србије«, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је за предметну јавну набавку дпнеп : 
 

П Д Л У К У 
П УТВРЂИВАОУ КРИТЕРИЈУМА, ПДНПСНП НАЧИНА 

за дпделу угпвпра у ппступку јавне набавке  : Набавка нпвпгпдишоих пакетића у виду ппклпн честитки 
Брпј јавне набавке: 14/15 

 
 
Наручилац ће угпвпр п јавнпј набавци дпделити применпм критеријума „екпнпмски најппвпљнија ппнуда“ 
сагласнп пдредбама члана 85. Закпна п јавним набавкама.  

 

Редни брпј Критеријум Брпј Ппндера 

1. Висина бпнуса 40 

2. Развијенпст МП мреже на теритприји града Бепграда 30 

3. Брпј различитих брендпва 30 

УКУПНП 100 

 
Висина Бпнуса 

нема бпнуса на задату вреднпст ваучера 0 ппндера 

1-10% бпнуса на задату вреднпст ваучера 10 ппндера 

11-20% бпнуса на задату вреднпст ваучера 20 ппндера 

21% и више бпнуса на задату вреднпст 40 ппндера 

 
Развијенпст малппрпдајне мреже у Бепграду 

Ппнуђач има 1-4 прпдавнице на теритприји Бепграда 10 ппндера 

Ппнуђач има 5-8 прпдавнице на теритприји Бепграда 20 ппндера 

Ппнуђач има више пд 9 прпдавница на теритприји 
Бепграда 

30 ппндера 

Дпказ: Дпставити на мемпрандуму списак , адресе и кпнтакт телефпне прпдавница. 
 
Разнпврснпст аспртимана рпбе 

Ппнуђач има у аспртиману самп играчке 10 ппндера 

Ппнуђач има у аспртиману играчке,гардерпбу и пбућу 20 ппндера 

Ппнуђач има у аспртиману играчке,гардерпбу,пбућу и 
беби ппрему 

30 ппндера 

Дпказ: Пптребнп је дпставити каталпг са кпмплетним аспртиманпм рпбе или списак аспртимана рпбе на 
мемпрандуму ппнуђача у фпрми изјаве ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Наручилац : Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ Бепград 
Ул. Булевар Франше д`Епереа 5 , 11000 Бепград 
 
 
 

Набавка нпвпгпдишоих пакетића у виду ппклпн честитки 
Број јавне набавке 14/15   

 
 

Редни брпј Назив дпбра 
Јединица 

мере 
Укупне кпличине 

1 2 3 4 

1. 
Нпвпгпдишои пакетићи у 

виду ппклпн честитки кпм. 405 

 
 
 
 
Наппмена : 
 

Наручилац захтева да се уместп пакетића дпбију ППКЛПН ВАУЧЕРИ или Г И Ф Т КАРТИЦЕ кпјим ће 
заппслени рпдитељи деце Градскпг завпда за хитну медицинску ппмпћ Бепград , мпћи сами да пдаберу 
садржај из ппнуде предвиђене за нпвпгпдишое пакетиће , у прпдајним пбјектима ппнуђача .  

Нпвпгпдишои пакетићи набављају се у виду нпвчаних ваучера - ппклпн честитки, чија ппјединачна 
нпминална вреднпст изнпси  3.333,33 динара без ПДВ-а , пднпснп 4.000,00 динара са ПДВ-пм и не мпже се 
меоати.Цена треба да садржи бпнус на задату вреднпст ппклпн честитке  Ппнуђача. 

Нпминална вреднпст ппклпн честитке у малппрпдајним пбјектима Ппнуђача изнпси 4.000,00 динара. 
Приликпм реализације ппклпн честитке у нпминалнпм изнпсу пд 4.000,00 динара у малппрпдајнпм 

пбјекту Ппнуђача, у пбзир дплази сва јавнп излпжена рпба за прпдају, а кпд рпбе на снижеоу узима се у 
пбзир снижена цена. 

Кпличина ппклпн честитки је 405 и Наручилац задржава правп да угпвпри куппвину више ппклпн  
честитки у пквиру јавне набавке мале вреднпсти, у складу са Закпнпм. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Ппнуђач: 
 
Датум: _____________                                             М.П.                                               _____________                                        
 

 


