
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

&рој: 404-02-48/8/2018-13 
Датум: 23. фебруар 2018. rодине 

&еоrрад 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 404-02-48/1/2018-13 од 19.01.2018. године и Извештаја Комисије 
за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 404-02-48П/2018-13 од 23.02.2018. 
године, директор Дирекције за националне референтне лабораторије - Београд доноси 

ОДЛУКУ 

о додели уrовора 

у поступку јавне набавке мапе вредности успуrа 

- периодични преrnед и сервис лабораторијске опреме, калибрација, 

етапонирање мерних уређаја и опреме 

ЈН бр. 1.2.5/18 

1-Додељује се уговор: 

❖ понуђачу: ,,ELING" d.o.o., Ђуковачка 20, 11080 Земун, број понуде 1-2/2018 од 
13.02.2018. године. 

Образложење: 

На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Дирекције за националне 
референтне лабораторије - Београд, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности, заводни број 404-02-48/1/2018-13 од 19.01 .2018. године, за набавку услуга -
периодични преглед и сервис лабораторијске опреме, калибрација, еталонирање мерних 
уређаја и опреме, ознака и назив из Општег речника набавки: 50411000 - Услуге поправке и 
одржавања мерних апарата, 50412000 - Услуге поправке и одржавања апарата за 
испитивање, ЈН бр. 1.2.5/18. 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 
06.02.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда, 14.02.2018. године, до 10.00 часова, на адресу 
наручиоца приспела је 1 Uедна) понуда следећег понуђача: 



Ред. 
Број и датум Назив или шифра понуђача Датум пријема Час 

бр. 
понуде пријема 

1. 
1-2/2018 "ELING" d.o.o., Ћуковачка 14.02.2018. год. 09.45 

од 13.02.2018. год. 20, 11080 Земун 

Неблаговремених понуда није било. 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, одређена Решењем број 404-02-48/2/2018-13 од 19.01 .2018. године, сачинила је 
Записник о отварању понуда број 404-02-48/6/2018-1 З од 14.02.2018. године, а затим је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом . 

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-48/7/2018-13 од 23.02.2018. године, 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке је , после стручне оцене понуда, 
констатовала: 

11 - Подаци о јавној набавци: 

1. Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Батајнички друм 7 део број : 10, 11080 Београд. 

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.5/18. 

З. Предмет јавне набавке: Набавка услуга - периодични преглед и сервис лабораторијске 
опреме, калибрација , еталонирање мерних уређаја и опреме. 

4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 

❖ 50411 ООО - Услуге поправке и одржавања мерних апарата; 
❖ 50412000 - Услуге поправке и одржавања апарата за испитивање. 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности . 

6. Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто - 425119. 

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.916.666,66 динара: 

• Партија 1: Периодични преглед и сервис лабораторијске опреме, калибрација , еталон ира, 

мерних уређаја и опреме: 2.266.666,66 динара. 

• Партија 2: Корективно одржавање лабораторијске опреме и мерних уређаја по наста~ 

неисправности: 650.000,00 динара. 

8. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена . 

9. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом ценом без ПДВ-а, после отварања 
понуда: 



Партија 1 

1) ELING" d.o.o., Земун, понуђена цена ..................................................... 853.497, 16 дин. 

Партија 2 

❖ Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
❖ Рок и начин плаћања: 45 (четрдесетпет) дана. 
❖ Рок за извршење сервиса, калибрације и провере инструмената: 3 (три) 

дана. 

❖ Период коришћења: 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора. 

1) ELING" d.o.o., Земун, понуђена цена ......................................................... 3.800,00 дин. 

❖ Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана. 
❖ Рок и начин плаћања: 45 (четрдесетпет) дана. 
❖ Рок за долазак на место оправке и извршење дефектаже: 24 

(двадесетчетири) часа. 
❖ Рок за извршење оправке: 3 (три) дана. 
❖ Гарантни рок за уграђене делове: 6 (шест) месеци . 
❖ Период коришћења: 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора. 

10. Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној 
оцени понуда број 404-02-48/7/2018-13 од 23.02.2018. године. 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда 

констатовала да је најповољнија понуда следећег понуђача: 

Партија 1 

❖ ,,ELING" d.o.o., Ћуковачка 20, 11080 Земун 

Укупна цена за набавку услуга - периодични преглед и сервис лабораторијске опреме, 
калибрација, еталонирање мерних уређаја и опреме је до износа процењене вредности 
набавке 2.266.666,66 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана, рок за 
извршење сервиса, калибрације и провере инструмената је 3 (три) дана, период коришћења 
је 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора и рок и начин плаћања: у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна на рачун понуђача . Изабрани понуђач 

извршава набавку самостално. 

Партија 2 

❖ ,,ELING" d.o.o., Ћуковачка 20, 11080 Земун 

Укупна цена за набавку услуга - Корективно одржавање лабораторијске опреме и 
мерних уређаја по настанку неисправности је до износа процењене вредности набавке 
650.000,00 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана, рок за долазак на 
место оправке и извршење дефектаже је 24 (двадесетчетири) часа , рок за извршење 
оправке је 3 (три) дана, гарантни рок за уграђене делове је 6 (шест) месеци период 
коришћења је 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора и рок и начин плаћања: у 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна на рачун понуђача. 

Изабрани понуђач извршава набавку самостално. 



На основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона комисија за 
спровођење поступка јавне набавке предложила је наручиоцу да донесе Одлуку о додели 
уговора наведеном понуђачу. 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за 
спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. 
Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведеном понуђачу. 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са 
чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. 


