
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1,  а у складу са Прилогом 3 И, 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ 

Влајковићева 3/ V спрат, 11000 Београд 

www.ats.rs, објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2019- Набавка промотивног 

материјала и публикација 

 

Врста наручиоца: јавна установа 

 

Врста предмета: добра 

 

Предмет набавке: 

Набавка добара - Набавка промотивног материјала и публикација 

 

Ознака из oпштег речника набавке: 

22000 -  штампани материјал и сродни производи. 

 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности означена као ЈН 01/2019. 

 

Процењена вредност набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

У случају да два или више понуђача имају исту вредност понуде наручилац ће 

међу њима изабрати понуду оног понуђача који има краћи рок испоруке добара. 

 

До истека рока за подношење понуда, до 14.08.2019. године до 09,30 часова, на 

адресу наручиоца су пристигле три  понуде понуђача: 

1) ЕКСЦЕЛЗИОР Д.О.О. Зарија Вујошевића 55, 11070 Нови Београд заведена код 

наручиоца под редним бројем : 3-05-00/19-12, са датумом и временом пријема 

13.08.2019. године у 12:45 часова. 

2) ГРАФОЛИК Д.О.О., Војводе Степе 375, 11000 Београд заведена код наручиоца 

под редним бројем : 3-05-00/19-13, са датумом и временом пријема 14.08.2019. 

године у 09:00 часова. 

3) Birograf comp doo, Атанасија Пуље 22, 11080 Земун, са подизвођачем GAMA 

DIGITAL CENTAR D.O.O. Ауто-пут 6, Београд, заведена код наручиоца под редним 

бројем : 3-05-00/19-14, са датумом и временом пријема 14.08.2019. године у 09:05 

часова. 

 

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена: 

ЕКСЦЕЛЗИОР Д.О.О. Београд, се одбија на основу веће понуђене цене. Укупна цена 

набавке је 946.877,86 динара без ПДВ-а, односно 1.136.253,4 са ПДВ-ом 

 

 

http://www.ats.rs/


 

 ГРАФОЛИК Д.О.О., се одбија на основу веће понуђене цене. Укупна цена набавке 

је 838.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.005.600,00 са ПДВ-ом 

 

Понуђена цена: 

највиша понуђена цена: 

946.877,86 дин.без ПДВ-а;   

најнижа понуђена цена:  

613.121,19 дин.без ПДВ-а;   

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

највиша понуђена цена: 

946.877,86 дин.без ПДВ-а;   

најнижа понуђена цена:  

613.121,19 дин.без ПДВ-а;   

 

Уговорена вредност: 613.121,19 динара без ПДВ-а, односно 729.850,43 са ПДВ-ом. 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.08.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 27.08.2019. године. 

 

Основни подаци о добављачу: 

Birograf comp doo, Атанасија Пуље 22, 11080 Земун,  

матични број:20282088, ПИБ: 108134346. 

са подизвођачем GAMA DIGITAL CENTAR D.O.O. Ауто-пут 6, Београд 

матични број: 20937815, ПИБ: 108134346. 

 

Период важења уговора: 27.08.2020. 

 

Oколности које представљају основ за измену уговора: 

Нису предвиђене. 

 

 

 

Београд 

29.08.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


