
 
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:5272 
Дана:14.09.2015.год 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 23. Статута Дома здравља Бор, директор доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ЈН бр. 13/2015 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
   СЗТР ТАЛИЈА-Ђорђа Вајферта бр.17-Бор 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
Наручилац је дана  26.08.2015. године донео Одлуку бр. 4917 о покретању поступка јавне набавке: 

Oдржавање и сервисирање техничког материјала и техничке опреме, за период од 12 месеци  
50000000-услуге одржавања и поправки 
 Процењена вредност јавне набавке је 900.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 26.08.2015.године и 
објављени на сајту ДЗ Бора и Порталу јавних набавки. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 5164 од 08.09.2015.god 
комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 5271 од 14.09.2015.године комисија је констатовала следеће: 
1. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки 
3. Одступања од плана набавки са образложењем :  
/// 
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке :  
/// 
5. У поступку јавне набавке учествоваo  je 1  понуђач 
 
6. Основни подаци о понуђачима :  
 
Р.бр Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум 

пријема   
Час 

пријема  
1.  5163 СЗТР ТАЛИЈА-Ђорђа Вајферта бр.17-Бор 08.09.2015. 08.50 

 
 
7. Неблаговремене понуде: 
/// 
8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда  
/// 
 
9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди:/// 
 
10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: 
КОМИСИЈА ЈЕ У СКЛАДУ СА ЗЈН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КАО И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОБЈАВИЛА НА 
ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ САЈТУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАО И САЈТУ УСТАНОВЕ.ЗАКОЂЕ ЈЕ ОБАВЕСТИЛА И И 
ПОСЛАЛА ПОЗИВ И НА ТРИ АДРЕСЕ. 
11. Критеријум за доделу уговора:  

• Понуђена просечна цена радног сата без делова, 40 пондера 
• Удаљеност сервисног места од седишта Наручиоца     20 пондера                     
• Зависни трошкови за интервенцију на терену   10 пондера 



• Број запослених радника     5 пондера 
Време одазивања за почетак сервисирања        10 пондера 

• Референтна листа      5 пондера 
• Гарантни рок на одрађени сервис    10 пондера 

 Укупно    100 пондера 
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: СЗТР ТАЛИЈА-Ђорђа Вајферта бр.17-Бор 
Број под којим је понуда заведена: 5163 
Понуда се подноси:самостално,  
Просечна цена радног сата без делова 700,00 без ПДВ-а 

Остали зависни трошкови за интервенцију на терену:  

 

 

 

 

 

 

 

Врста трошкова Трошкови Цена, без ПДВ-а Укупна вредност , 
без ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру / / / 
Путарине / / / 
Дневнице / / 3.600,00 
Цена сата проведених у путу / /  
Остали трошкови: 

•  
   

УКУПНИ ТРОШКОВИ   4.320,00
Рок за одложено плаћањеје 30  дана од дана фактурисања извршене услуге.  

Удељеност сервисног места од наручиова у 3 км 

Време одазивања за почетак сервисирања 1 часова.  

Рок завршетка посла 1 дан.  

Гарантни рок за извршене услуге 2 (у месецима). 

Гарантни рок за уграђене резервне делове 12 ( у месецима). 

Број сервисера 3 (Број сертификованих сервисера)  

Број запослених радника 14 (Број запослених радника)  

Рок важења понуде износи 365  дана од дана отварања понуда  

Приложене референтне листе-рачуни:3 

Обзиром да  наведени понуђач једини од осталих понуђача има прихватљиву Понуду одлучено је да се 
истом додели 100.пондера 
 
14. Подизвођач:НЕ 
На основу изнетог , одлучено је као у диспозитиву 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може 
поднети захтев за зашиту права у року од пет дана од дана 
објављивања на порталу јавних набавки.Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних, а предаје 
наручиоцу. 
 

15. Доставити: 
- Портал јавних набавки, 

            -Сајт установе.  
ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

директор 

спец. др мед.  Мирослав Карабашевић 

 
 


