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                    Република Србија 
  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                        ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
               07 број 404-ЈН-114/19-12 
                    29.11.2019. године 
                        Б е о г р а д 
 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-114/19-11 од 12.11.2019. године у отвореном 
поступаку јавне набавке добара - Пнеуматски јастуци, обликованом по партијама, ЈН број 114/19, доносим 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у отвореном поступку јавне набавке добара - Пнеуматски јастуци, 

обликованом по партијама:  
 
- За Партију 1. - ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА понуђачу „CENTUM“ 

doo, Београд, Вишњичка 61б, на износ процењене вредности предметне набавке од 16.666.666,67 динара 
без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 11.636.950,00 динара без 
ПДВ-а)  
 

И 
 
- За Партију 2- ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ОТВОРА РЕЗЕРВОАРА понуђачу 

„CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, на износ процењене вредности предметне набавке од 
9.600.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 
6.191.160,00 динара без ПДВ-а).  

2. ОДБИЈАЈУ СЕ се као неприхватљиве понуде понуђача „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, 
Ранка Тајсића 5, „BEXING“doo, Београд, Ослобођења 2к и „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, 
Савски насип 7А, за партију 1 - Пнеуматски јастуци за подизање терета. 
 
3.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 

дана од дана њеног доношења.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
I 

             
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка  07 број 404-ЈН-
114/19-02 од 19.08.2019. године, Министарство унутрашњих послова као Наручилац, спровело отворени 
поступак јавне набавке добара - Пнеуматски јастуци, обликован по партијама, ЈН број 114/19. 
 

Процењена вредност јавне набавке износи 26.266.666,67 динара без ПДВ-а, и то: 
  
- За Партију 1 – Пнеуматски јастуци за подизање терета процењена вредност износи 16.666.666,67 
динара без ПДВ-а,  
- За Партију 2 – Пнеуматски јастуци за заптивање отвора резервоара процењена вредност износи 
9.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину, 
економска класификација 4269. 
            
Рок за подношење понуда био је 19.09.2019. године до 10:00 часова. 
          
Благовремено  су понуде доставили следећи понуђачи:  
 
1. „KOREKT COMPANY“ doo, Београд Ранка Тајсића 5; 
2. „BEOMARINE“ doo, Нови Београд Савски насип 7А; 
3. „CENTUM“ doo, Београд Вишњичка 61б и 
4. „BEXING“doo, Београд ул. Ослобођења 2к. 

    
Поступак отварања понуда спроведен је дана 19.09.2019. године, са почетком у 12:00 и окончан  истог дана у 
12:20 часова.  
 
 

     II 
 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА: 
 

ЗА ПАРТИЈА 1. – ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА ПОНУДЕ СУ 
ДОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋИ ПОНУЂАЧИ :  
 
- „KOREKT COMPANY“ doo, Београд Ранка Тајсића 5; 
- „BEOMARINE“ doo, Нови Београд Савски насип 7А; 
- „CENTUM“ doo, Београд Вишњичка 61б и 
- „BEXING“doo, Београд ул. Ослобођења 2к. 
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Прегледом понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5, 07 број 404-ЈН-
114/19-6 од 18.09.2019. године по понуђеној цени од 9.645.974,00 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с 
обзиром да су нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

    
Понуђач „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5, доставио је благовремено понуду, тј. 
иста је на Писарницу Министарства пристигла дана 02.09.2019. године у 08:26 часова и допуну понуде 
18.09.2019. године у 10:10 часова. 
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 9.645.974,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 1.929.194,80 динара 
 
Б) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 11.575.168,80 динара са износом ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: у целости  у року од 59 дана од дана потписивања Уговора; 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 91 дан од дана отварања понуде;  
 
ГАРАНТНИ РОК: 25 месеци од дана испоруке.    
 
Уз понуду понуђач је доставио следеће доказе који се односе на испуњеност посебних захтева од којих 
зависи прихватљивост понуде: Извештај о испитивању на енглеском језику са овереним преводом судског 
тумача, као и додатне информације у вези са акредитационим телом. 
 
Конкурсном докуметацијом израђеном у предметном поступку Наручилац је за управљачку јединицу 
захтевао да иста мора имати манометре за приказ радног притиска у сваком јастуку и манометар за приказ 
улазног притиска. 
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Дана 02.09.2019. године Наручилац је кроз доадата појашњења извршио измену конкурсне документације у 
којој је навео да ће прихватити и понуду у којој манометар улазног притиска није интегрисан у саму 
управљачку јединицу, већ је повезан на управљачку једницу тако да оператер управљачке једнинице у сваком 
тренутку и истовремено може извршити увид у вредности излазних притисака и улазног притиска, при чему 
треба имати у виду да током интервенције оператер може бити удаљен од боце са компримованим ваздухом 
и више од 10 метара. 
 
Увидом у понуду понуђача „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5 констатовано је да 
понуђач ни на који начин није навео/означио који модел контрлолне једнинице нуди. 
 
У складу са одредбама члана 93. Закона о јавним набавкама Наручилац је дана 23.09.2019. године понуђачу 
„KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5 затражио додатна појашњења која би му помогла 
у прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
 
Понуђач „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5 је истог дана доставио одговор на 
затражена појашњења у којем између осталог наводи: „Да се на боцу ставља регулатор притиска који треба 
да обори притисак у боци, који је 200 или 300 бара, на 12 бара што је улазни притисак у контролну јединицу 
.... Дакле, регулатор има два манометра, један за мерење излазног притиска из боце и други који мери 
притисак ваздуха који иде ка контролној јединици.... Улазни притисак у контролну јединицу нема никакву 
функцију и већина произвођача нема мерење улазног притиска у контролној јединици, што је неко од 
понуђача и поставио питање па сте дали одговор да не мора. У пракси боца је увек поред контролне 
јединице и ви имате преглед свих потребних притисака ....“. 
 
На основу добијеног додатног појашњења констатовано је да понуђена опрема није у складу са захтевима 
Наручиоца, јер је понуђени систем пнеуматских јастука за подизање терета са манометром улазног притиска 
у контролну јединицу који је монтиран на боци, док је Наручилац захтевао да оператер контролне јединице 
у сваком тренутку има увид у вредности притиска у ваздушним јастуцима и улазног притиска у контролну 
јединицу, при чему је посебно нагласио да се оператер може налазити и до 10 метара удаљен од боце са 
компринованим ваздухом.  
 
У складу са наведеним за Наручиоца није прихватљиво тј. није у складу са захтеваним техничким 
карактеристикама да манометар улазног притиска у улазну јединицу буде само на боци са компринованим 
ваздухом, па је понуда понуђача „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, Ранка Тајсића 5 оцењена као 
неогдоварајућа у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.. 
 
2) Да је понуда понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, 07 број 404-ЈН-
114/19-7 од 19.09.2019. године по понуђеној цени од 15.949.960.00 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с 
обзиром да су нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
     
Понуђач „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, доставио је благовремено понуду, тј. 
иста је на Писарницу Министарства пристигла је дана 19.09.2019. године у 08:13 часова. 
 
          Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 15.949.960.00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 3.189.992.00 динара 
 
Б) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 19.139.952.00 динара са износом ПДВ-а. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : у целости  у року од 60 дана од дана потписивања Уговора; 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
 
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.    
 

Увидом у понуду понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А констатовано је да 
понуђач ни на који начин није навео /означио који модел контролне јединице нуди. У складу са одредбама 
члана 93. Закона о јавним набавкама Наручилац је дана 24.10.2019. године понуђачу „BEOMARINE“ doo, 
Нови Београд, Савски насип 7А, затражио додатна појашњења која би му помогла у прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда. Понуђач је 25.10.2019. године доставио каталог са обележеним елементима комлета 
који нуди. Како Наручилац није био у могућности да утврди начин на који је решено мерење улазног 
притиска у контролну јединицу, затражио је поновно појашњење од понуђача. Понуђач је доставио одговор 
у писаној форми при чему је навео да се манометар улазног притиска у контролну јединицу налази на 
регулатору притиска који се монтира на боцу са компримованим ваздухом. На основу наведеног Наручилац 
је закључио да достављена понуда није у складу са захтевима, јер је понуђени систем пнеуматских јастука за 
подизање терета са манометром улазног притиска у контролну јединицу који је монтиран на боци, док је 
Наручилац захтевао да оператер контролне јединице у сваком тренутку има увид у вредности притиска у 
ваздушним јастуцима и улазног притиска у контролну јединицу, при чему је посебно нагласио да се 
оператер може налазити и до 10 метара удаљен од боце са компринованим ваздухом. 
 

У складу са наведим за Наручиоца није прихватљиво тј. није у складу са захтеваним техничким 
карактеристикама да манометар улазног притиска у улазну јединицу буде само на боци са компринованим 
ваздухом, па је понуда понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, оцењена је као 
неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из чл. 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним 
набавкама. 
 
3) Да је понуда понуђача „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, 07 број 404-ЈН-105/19-9 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 11.636.950.00 динара без ПДВ-а  прихватљива, с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а. 
      
Понуђач „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, благовремено доставио понуду, тј. иста је на 
Писарницу Министарства пристигла дана 19.09.2019. године у 09:19 часова.  
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 11.636.950,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 2.327.390,00 динара 
 
Б) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 13.964.340,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17). 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : у целости  у року од 60 дана од дана потписивања Уговора. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;.  
 
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.    
 
Уз понуду понуђач је доставио следеће доказе који се односе на испуњеност посебних захтева од којих 
зависи прихватљивост понуде: Извештај о испитивању на енглеском језику са овереним преводом од стране 
овлашћеног судског тумача, Деклерацију о усаглашености са Директивом 2006/42/EC Европске уније на 
енглеском језику са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача за пнеуматске јастуке, 
Деклерацију о усаглашености са Директивом 2006/42/EC Европске уније на енглеском језику са овереним 
преводом од стране овлашћеног судског тумача за контролни уређај. 
 
Како је понуда понуђача „CENТUM“ doo, Београд,  Вишњичка 61б, испунила све захтеве Наручиоца иста 
је оцењена као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН. 
 
4) Да је понуда понуђача „BEXING“ doo, Београд, Ослобођења 2к, 07 број 404-ЈН-114/19-9 од 
19.09.2019. године по понуђеној цени од 13.116.740 динара без ПДВ-а  неприхватљива,  с обзиром да нису 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.    
   
Понуђач „BEXING“ doo, Београд, Ослобођења 2к доставио је благовремено понуду, тј. иста је на 
Писарницу Министарства пристигла је дана 19.09.2019. године у 09:34 часова. 
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Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 13.116.740.00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 2.623.348,00 динара 
 
Б) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 15.740.088.00 динара са износом ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена. 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17). 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : у целости  у року од 60 дана од дана потписивања Уговора. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.    
 
Уз понуду понуђач је доставио следеће доказе који се односе на испуњеност посебних захтева од којих 
зависи прихватљивост понуде: Сертификат о испитивању и усклађености производа са ЕН 13731 
стандардом на енглеском језику са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача и Изјаву 
произвођача о квалитету и усклађености производа са ЕН 13731 стандардом на енглеском језику са овереним 
преводом од стране овлашћеног судског тумача. 
 
Наручилац је у Прилогу III (Врста; Техничке карактеристике...)конкурсне документације за пнеуматске 
јастуке под ставкама 4 и 5 захтевао да исти имају висину уметања од максимално 2,5cm.  
 
Увидом у понуду коју је доставио понуђач „BEXING“ doo, Београд, Ослобођења 2к констатовано је да је 
за наведене пнеуматске јастуке понуђена висина уметања од 2,7 cm, што је потврђено и у каталогу који је 
достављен уз понуду. 

 
На основу наведеног понуда понуђача „BEXING“doo, Београд, ул.Ослобођења 2к, оцењена је као 
неодговарајућа, с обзиром да нису испуњени услови из чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН-а. 
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ЗА ПАРТИЈА 2. – ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ОТВОРА РЕЗЕРВОАРА 
ПОНУДЕ СУ ДОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋИ ПОНУЂАЧИ :  
 
- „CENTUM“ doo, Београд Вишњичка 61б и 
- „BEOMARINE“ doo, Нови Београд Савски насип 7А. 
 
Прегледом понуда утврђено је следеће: 
 
1) Да је понуда понуђача „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, 07 број 404-ЈН-105/19-9 од 
09.09.2019. године по понуђеној цени од 6.191.160,00 динара без ПДВ-а, прихватљива с обзиром да су 
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
 
Понуђач „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, благовремено доставио понуду, тј. иста је на 
Писарницу Министарства пристигла дана 19.09.2019. године у 09:19 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
А) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 6.191.160,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 1.238.232,00 динара 
 
Б) УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 7.429.392,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17). 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд. 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : у целости  у року од 60 дана од дана потписивања Уговора. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.    
 
Како је понуда понуђача „CENTUM“ doo, Београд,  Вишњичка 61б, испунила све захтеве Наручиоца иста 
је оцењена  као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
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2) Да је понуда понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, 07 број 404-ЈН-114/19-
7 од 19.09.2019. године по понуђеној цени од 8.900.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива,  с обзиром да 
су нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) а у вези члана 106. став 1. тачка 5) ЗЈН–а. 
      
Понуђач „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, доставио је благовремено понуду, тј. 
иста је на Писарницу Министарства пристигла је дана 19.09.2019. године у 08:13 часова. 
 
          Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 
  А) 8.900.000,00 динара без износа ПДВ-а; 
  
ИЗНОС ПДВ-а: 1.780.000,00 динара 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  
Б) 10.680.000,00 динара са износом ПДВ-а. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: најнижа понуђена цена; 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за 
ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
ВАЖНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року до 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном квантитативном 
и квалитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17); 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Магацин Министарства унутрашњих послова, улица Милорада 
Јовановића 7, Београд; 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ : у целости  у року од 60 дана од дана потписивања Уговора; 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде;  
 
ГАРАНТНИ РОК: 24 месеца од дана испоруке.    
 
   
Увидом у понуду понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А  констатовано је да 
понуђач ни на који начин није навео/означио који модел контролне јединице нуди. Такође није доставио 
тражену техничку нити каталошку документацију. У складу са одредбама члана 93. Закона о јавним 
набавкама Наручилац је дана 24.10.2019. године понуђачу „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски 
насип 7А затражио додатно појашњење које би му помогло у прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
Понуђач је 25.10.2019. године доставио каталог са обележеним елементима комплета који нуди.   
 
Како је понуда понуђача „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, Савски насип 7А, испунила све захтеве 
Наручиоца иста је оцењена  као прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
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III 

 
     У  отвореном поступку јавне набавке добара – Пнеуматски јастуци, обликованом по партијама, ЈН 

број 114/19, Наручилац је прибавио следеће прихватљиве понуде:  
 
За Партију 1. – ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ТЕРЕТА 

 
 - понуђача „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, 07 број 404-ЈН-105/19-9 од 09.09.2019. године по 
понуђеној цени од 11.636.950.00 динара без ПДВ-а и 
 
За Партију 2. - ПНЕУМАТСКИ ЈАСТУЦИ ЗА ЗАПТИВАЊЕ ОТВОРА РЕЗЕРВОАРА 
 
- понуђача „CENTUM“ doo, Београд, Вишњичка 61б, 07 број 404-ЈН-105/19-9 од 09.09.2019. године по 
понуђеној цени од 6.191.160,00 динара без ПДВ-а. 

 
Прихватљиве понуде оцењиване су применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
Такође, Наручилац је прибавио и неприхватљиве понуде понуђача „KOREKT COMPANY“ doo, Београд, 
Ранка Тајсића 5 „BEXING“doo, Београд, Ослобођења 2к и „BEOMARINE“ doo, Нови Београд, 
Савски насип 7А, за партију 1 - Пнеуматски јастуци за подизање терета. 

 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Уговор у отвореном 
поступку јавне набавке добара обликованом по партијама – Пнеуматски јастуци, ЈН број 114/19  

 
- За Партију 1. - Пнеуматски јастуци за подизање терета са понуђачем „CENTUM“ doo, Београд, 
Вишњичка 61б, на износ процењене вредности предметне набавке од 16.666.666,67 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 11.636.950.00 динара без ПДВ-а) и  
 
- За Партију 2. - Пнеуматски јастуци за заптивање отвора резервоара са понуђачем „CENTUM“ doo, 
Београд, Вишњичка 61б, на износ процењене вредности предметне набавке од 9.600.000,00 динара без 
ПДВ-а (укупна вредност понуде понуђача према оквирним количинама износи 6.191.160,00 динара без 
ПДВ-а).  
 
 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
Поука о правном леку: 
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве 
Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона о 
јавним набавкама.       
                                
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                    НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                                       Жељко Веселиновић        


