
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:6377 
Дана: 03.11.2015.god 

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. 14/2015 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  МАРКОНИС НИШ бр.понуде 6230 адр.Божидара Лешјанина 3.Ниш 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Наручилац је дана  25.09.2015.године донео Одлуку бр. 5503 о покретању поступка јавне набавке и то: 
Предмет јавне набавке број 14/2015 је Набавка НОВОГ санитетског возила за транспорт пацијената а на 
финансијски лизинг по систему замене старо за ново 
ОРН - 34114121: - НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 
Процењена вредност: 2.100.000,00 динара без ПДВ-а 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 25.09.2015.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 6280  од 28.10.2015.године 
комисија је приступила стручној оцени понуда. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 6376 од 03.11.2015.године комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке број 14/2015 је Набавка НОВОГ санитетског возила за транспорт пацијената а на 
финансијски лизинг по систему замене старо за ново  
Подаци из плана јавних набавки који се односе 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 учествовao je  1  један 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.  6230 МАРКОНИС НИШ., 

адр.Божидара Лешјанина 3.Ниш 
27.10.2015. 09.00 

 
7. Неблаговремене понуде: 
 

R. 
br.  

Број под којим је понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача 

Датум 
пријема   

Час 
пријема 

1.  / / / / 
 
8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда  
/// 
8. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: 
Наручилац је ускладу са законом Конкурсну документацију као и Позив за подношење понуда објавио на Порталу 
јавних набавки као и сајту установе. 
9. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: 
10. Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора  је економски најнижа цена 
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
 Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: МАРКОНИС НИШ 
Број под којим је понуда заведена:5636 
Понуда се подноси:Група понуђача ( Достављен споразум бр.14319/15 између Маркониса и Застава 
Истрабенз Лизинга) 



А. Ново возило  Јед. 
мере 

Количина Вредност 
( без ПДВ-а) 

Марка:___DACIA 

Тип: LODGY 1.5 diesel 

 
ком 

 
1 

16.550,00 eur

1. Укупно (без ПДВ-а): 16.550,00 eur

2. ПДВ 3.310,00 eur

3. Укупно (са ПДВ-ом) 19.860,00 eur
 

Табела 2. 

Б. Стара путничка возила Укупно без ПДВ-а 
1.ОПЕЛ АСТРА КЛАСИК 2 1.200,00 eur 
4. Укупно 1.200,00 eur 

 
Укупан нето износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга 

20.312,53 eur

ПДВ на набавку новог возила 4.054,17 eur
Укупан бруто износ набавке новог возила  путем 
финансијског лизинга 

24.366,70 eur

Укупан нето износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга умањен за износ старог возила 

19.112,53 eur

Укупан бруто износ набавке новог возила путем 
финансијског лизинга умањен за износ старог возила 

23.166,70 eur

 
Рок испоруке:  30  дана од дана закључења Уговора о јавној набавци 
Гарантни рок: за мотор 3 год, за боју 2 год, за ант.кор.зашт. 6 год. 
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде. 

Укупна вредност НОВОГ санитетског возила по систему замене старо за ново без ПДВ-а износи 20.312,53 eur  
ПДВ износи 4.054,17 eur., Укупна  вредност са ПДВ-ом износи:24.366,70 eur 

 
 Структура цене Даваоца лизинга: Динара ЕУР 
1. Учешће примаоца лизинга (10%од бруто набавне вредности 

возила) 
/ 1.986,00

2. Номинална каматна стопа % / 9%
3.  Ефективна стопа лизинг накнаде / 12,48%
4. Трошкови обраде уговора са ПДВ-ом / 297,90
5. Трошкови уписа уговора у лизинг регистар са ПДВ-ом / 41,68
6. Трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом / 12,00
7. ПДВ на камату садржану у лизинг накнади / 692,52
8. Рок отплате и број рата:   48 једнаких месечних рата
9. Износ месечне рате: / 458,94
10. Набавна вредност санитета путем финансијског лизинга без 

ПДВ-а (бруто набавна вредност путем финансијског лизинга 
без ПДВ-а (-20%)) 
(унети у образац понуде) 

/ 20.312,53

11. Бруто набавна вредност санитета путем финансијског лизинга 
(1+ (9x48)+4+5+6+7) 
 (унети у образац понуде) 

/ 24.312,53

12. Процењена вредност старог возила / 1.200,00
13. Укупан нето износ набавке новог возила путем финансијског 

лизинга умањен за износ старог возила 
 

/ 19.112,53

14. Укупан бруто износ набавке новог возила путем финансијског 
лизинга умањен за износ старог возила 

/ 23.166,70

 
Рок за плаћање учешћа у финансијском лизингу: 0  дана од закључења Уговора о финансијског лизинга 



Доспеће прве лизинг рате на наплату:14-og дана од дана закључења Уговора о финансијском лизингу. 
Доспеће на наплату других трошкова који настају закључењем Уговора о финансијском лизингу: 0 дана од дана 
закључења тог Уговора 
 
Обзиром да  наведени понуђач једини понуђач који има прихватљиву Понуду одлучено је да се истом 
додели 100.пондера 
 
 
12. Понуђач којем се додељује уговор: 
Бира се  понуда понуђача: 
 МАРКОНИС НИШ 
 13. Подизвођач:ДА –Застава Истрабенз лизинг а по Споразуму бр.14319/15 
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. 
 

Доставити: 
Портал јавних набавки, 
Сајт установе 
 

 
       

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

директор 

спец. др мед.  Мирослав Карабашевић 

 
 


