
Дом здравља Бор 
Николе Коперника 2-4 Бор 
Број: 1399 
Дана: 02.03.2016.go 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – 
у даљем тексту Закон )  Извештаја о стручној оцени понуда бр.1391 од 02.03.2016.године и члана 23. Статута 
Дома здравља Бор, в.д.директора доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈН бр. 01/2016 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
ФАКТОР доо, Шумадијска бр.44, 18000 Ниш Број под којим је понуда заведена: бр.1135 од 
19.02.2016.година и допуна понуде бр.1154 од 22.02.2016.год 08:25 часова  

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Наручилац је дана  08.02.2016.године донео Одлуку бр. 856 о покретању поступка јавне набавке 

01/2016 за набавку а потрошног канцеларијског материјала за период од 12 месеци 
 Ознака из општег речника набавки: 30192000-Канцеларијски материјал 

Процењена вредност јавне набавке је: 600.000,00 динара без ПДВ-а 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 08.02.2016.године и 

објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе као и начињена измена конкурсне документације и 
Позива за подношење понуда од  11.02.2016.године која је такође објављена на Порталу јавних набавки и 
сајту установе. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 1166  од 
22.02.2016.године комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр.1391 од 02.03.2016.године комисија је констатовала следеће: 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Набавка потрошног канцеларијског материјала за период од 12 месеци 
 Ознака из општег речника набавки: 30192000-Канцеларијски материјал 
Процењена вредност јавне набавке је: 600.000,00 динара без ПДВ-а 

2. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за 2016.годину 

3. Одступања од плана набавки са образложењем : /// 
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак ЈН : // 
5. У поступку јавне набавке учествовaло je : 3 понуде.  
6. Основни подаци о понуђачима :  

Р.бр Број под којим је понуда заведена  Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача  

Датум пријема Час пријема

1.  1069 од 17.02.2016.год.  ПАПИРДОЛ ДОО 17.02.2016. 08:25 
2 1135 и допуна бр.1154 од 

22.02.2016.год  
ФАКТОР ДОО 19.02.2016. 08:25 

3 1160 од 22.02.2016. год. HAPPY TREND doo 22.02.2016. 09:30 
7. Неблаговремене понуде: 

Р.бр.. 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: 
 

Понуда  понуђача: ПАПИРДОЛ доо, Милоша Ћосића бр.6, Чачак Број под којим је понуда заведена: 
1069 од 17.02.2016.године  одбија се као неприхватљива из следећих разлога:  
Понуђач није поступио према задњим изменама Конкурсне документације бр.969/1 од 
11.02.2016.године., те је у оквиру своје понуде доставио претходно објавњену табелу коју комисија 
није могла да узме за релевантну приликом отварања понуда односно прегледа понуда. Такође 
Понуђач није доставио тражене узорке који су захтевани као услов из Конкурсне документације.Из 
свега наведеног Комисија констатује да је наведена понуда Неприхватљива. 
Елементи понуде: 

• Понуда се подноси – самостално 
• Рок важења понуде је 90 дана од дана јавног отварања понуда. 



Вредност понуде, без ПДВ-а:  358.689,00  динара 
ПДВ - 20 % :        71.737,80  динара  
Вредност понуде, са ПДВ-ом-ом: 430.426,80 динара 

Рок плаћања: 60 дана од дана промета добара 
Рок испоруке: 1 дан 

 
9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: / 
10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: /// 
11. Критеријум за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски најповољнија понуда, по 
обрасцу: 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
(максимално 60 пондера) 
Пондери за критеријум „понуђена цена“ се израчунавају према следећој формули:  

           Најнижа понуђена цена ______   x 60 пондера 
Понуђена цена посматраног понуђача 

2.  РОК ПЛАЋАЊА 
(максимално 30 пондера) 
Пондери за критеријум „рок плаћања“ ће се бодовати на следећи начин: 

Понуђени рок плаћања  x 30 пондера 
 Најдужи рок плаћања 

Најдужи рок плаћања је 60 дана, сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 
3.  РОК ИСПОРУКЕ 
(максимално 10 пондера) 
Пондери за критеријум „рок  испоруке“ ће се бодовати на следећи начин: 

Најмање понуђени рок (у данима)  x 10 пондера 
      Понуђени рок (у данима) 

Уколико Понуђач достави Понуду са роком испоруке у сатима, Понуда ће се сматрати 
неприхватљивом, обзиром да је елементом критеријума предвиђен рок испоруке у данима. 

 
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Примена критеријума за доделу уговора: 

PONUĐAČ  CENA  cena/  
bod 

ROK 
PLAĆANJA

plaćanje
/bod 

ROK 
ISPORUKE 

isporuka/
bod 

UKUPNO 
BODOVA

ФАКТОР ДОО  372.439,00  60  60  30  1  10  100 

HAPPY TREND doo  458.891,70  48,69  60  30  1  10  88,69 

13. Понуђач којем се додељује уговор: 
ФАКТОР доо, Шумадијска бр.44, 18000 Ниш Број под којим је понуда заведена: бр.1135 од 
19.02.2016.година и допуна понуде бр.1154 од 22.02.2016.год 08:25 часова 

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 сајту 
Управе за јавне набавке.Захтев се подноси Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних, а предаје наручиоцу. 
 

Доставити: 
- портал јавних набавки 

      - сајт установе          

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

В.д.директора 

спец. др мед.  Злата Марковић 

 


