
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:2775 
Дана:06.06.2019.год 
jnabavke@domzdravljabor.org.rs
 
 

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 
УСЛУГА 

ЈН бр. 09/2019 
 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  СТР И СЕРВИС ЕУРО-АУТО "ул.Николе Пашића бр.11. Бор 
понуда заведена бр. 2557 од 28.05.2019.године са  100 пондера 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Наручилац је дана  16.05.2019.године донео Одлуку бр. 2337 о покретању поступка јавне набавке 
Предмет ЈНМВ 09/2019 услуге: Сервисирање возила. 
Ознака ОРН – 50110000 – Услуге одржавања и поправки моторних возила и припадајуће опреме 
Процењена вредност јавне набавке је 3.200.000,00 динара, без ПДВ-а 
 

Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 16.05.2019.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 2562 од 28.05.2019.године 
комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2774 од 06.06.2019.године комисија је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке бр. 09/2019 je јавнa набавкa услуга сервисирања возила за период од 12 месеци. 
Ознака ОРН – 50110000 – услуге одржавања и поправки моторних возила и припадајуће опреме 
Процењена вредност јавне набавке је 3.200.000,00 динара, без ПДВ-а 

1. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки за 2019.годину 

2.    Одступања од плана набавки са образложењем :  
/// 
3.    Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке :  
/// 
4.    У поступку јавне набавке учествовао један понуђач 
 
5. Основни подаци о понуђачима :  
 
Р.бр Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум 

пријема   
Час 

пријема  
1.  2557 СТР И СЕРВИС ЕУРО-АУТО 28.05.2019. 09.45 

 
7. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда : 
/// 
8. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди 
Позив за подношење понуда као и конкурсна документација, објављени у складу са ЗЈН на порталу 
јавних набавки и сајту установе. 
 
 
 

mailto:office@gzs.gov.rs


 
9. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: 
/// 
 
10. Критеријум за доделу уговора:  

1. цена услуга                         30 пондера 
2. број норма сати за најчешће интервенције                                           20 пондера 
3. цена карактеристичних резервних делова                     20 пондера 
4.удаљеност сервисног места од седишта Наручиоца                                           30 пондера                

 
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: СТР И СЕРВИС ЕУРО-АУТО "ул.Николе Пашића бр.11. 
Бор 
Број под којим је понуда заведена: 2557 од 28.05.2019.године 09.40 часова 
Начин на који понуђач наступа: самостално  
-аутомеханичарске услуге:  1.000,00 динара без ПДВ-а 
-аутоелектричарске: 1.000,00 динара без ПДВ-а 
-аутолимарске услуге: 1.000,00 динара без ПДВ-а 
-аутолакирерске услуге:1.000,00 динара без ПДВ-а 
Укупно 4.000,00 динара без ПДВ-а 
Цене карактеристичних резервних делова: 
АУТО СИЈАЛИЦЕ :   1.150,00 динара без ПДВ-а  
УЉЕ, МАЗИВА И ТЕЧНОСТИ : 3.879,99динара без ПДВ-а  
OPEL ASTRA CLASIC CARAVAN 76.970,00 ( година производње 2001, запремина 1598 cm3, 55Kw) - 
бензинац:     динара без ПДВ-а; 
FIAT DUCATO 86.690,00 ( година производње 1997, мотор запремине 1998 cm3, 80Kw) - бензинац: :  
динара без ПДВ-а; 
DACIA LOGAN van – теретно ( година производње 2009, мотор запремине 1390 cm3, 55Kw, маса 
носивости 800кг) - бензинац:  71.100,00 динара без ПДВ-а; 
DACIA DUSTER 4 х 4 ( година производње 2012, мотор запремине 1598 cm3, 77Kw) - бензинац: 
86.140,00 динара без ПДВ-а; 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел: 131.030,00 
динара без ПДВ-а; 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел:  131.030,00 
динара без ПДВ-а; 
CITROEN JUMPER ( година производње 2009, мотор запремине 2198cm3, 74Kw) - дизел:  131.030,00 
динара без ПДВ-а; 
CITROEN JUMPER ( година производње 2005, мотор запремине 1997cm3, 64Kw) - дизел:  динара 
104.130,00 без ПДВ-а; 
FIAT PUNTO ( година производње 2009, мотор запремине 1242cm3, 44Kw, клима) - бензинац: 80.160,00 
динара без ПДВ-а; 
FIAT PUNTO ( година производње 2009, мотор запремине 1242cm3, 44Kw, клима) - бензинац: 80.160,00 
динара без ПДВ-а; 
FIAT PUNTO ( година производње 2011, мотор запремине 1242cm3, 44Kw) - бензинац: 49.200,00 динара 
без ПДВ-а; 
FIAT PUNTO ( година производње 2010, мотор запремине 1242cm3, 44Kw) - бензинац: 49.200,00 динара 
без ПДВ-а; 
CHEVROLET SPARK ( година производње 2007, мотор запремине 796cm3, 38Kw) - бензинац: 61.990,00 
динара без ПДВ-а; 
CHEVROLET SPARK ( година производње 2007, мотор запремине 796cm3, 38Kw) - бензинац: -
61.990,00 динара без ПДВ-а; 
ОПЕЛ ЗАФИРА ( година производње 2010, мотор запремине 1900cm3, 88Kw) дизел 120.770,00  динара 
без ПДВ- а 
Удаљеност сервиса Понуђача од седишта Наручиоца износи 1,00 км 
Гаранција на извршене услуге , без обзира на број пређених километара 12 месеци од дана извршене 
услуге. 



Гарантни рок за уграђене делове 12 месеци од дана извршене уградње 
Рок плаћања: 60 дана од дана пријема фактуре/рачуна;  
Рок важења понуде: 90 дана 
12. Понуђач којем се додељује уговор: 

Бира се  понуда понуђача СТР И СЕРВИС ЕУРО-АУТО "ул.Николе Пашића бр.11. Бор понуда 
заведена бр. 2557 од 28.05.2019.године са  100 пондера 

 
13.  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. 
 
14. Доставити: 

- Портал јавних набавки; 
- Сајт установе. 
 

Дом здравља Бор 

директор 

спец. др мед.  Весна Радосављевић 

 


