
ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Број:4878/1 
Дана:25.08.2015.год 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 10/2015 

 
Предмет јавне набавке: Oдржавање и сервисирање техничког материјала и техничке опреме, по 
партијама за период од 12 месеци 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Уговорена вредност по радном сату:  
ПАРТИЈА 2:  2.790,00 динара без ПДВ-а, 
ПАРТИЈА 4:  1.500,00 динара без ПДВ-а, 
За партију 1 и 3 није било понуда те ће се поступак јавне набавке поновити у складу са ЗЈН 
Врста предмета: Набавка услуга 
Број примљених понуда: 2 (две) 
Понуђена цена:  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ЕНЕРГОПРОДУКТ ДОО И  
ДОО ФОРТУНА 
Број под којим је понуда заведена: 4643 
Понуда се подноси : 
Заједничка понуда за партију 2. 
Просечна цена радног сата без делова 2.790,00без ПДВ-а 

2.    Остали зависни трошкови за интервенцију на терену:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Путни трошкови, по километру 60x9 540,00 540,00 
Путарине / / / 
Дневнице / / / 
Цена сата проведених у путу 1x1.250,00 1.250,00 1.250,00 
Остали трошкови: 

• Amortizacija vozila 
•  
•  
•  

 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

 УКУПНИ ТРОШКОВИ 2.790,00 2.790,00 2.790,00 

3.Рок за одложено плаћањеје 45 (четрдесет пет ) дана од дана фактурисања извршене услуге 

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 4,5 км 

5. Време одазивања за почетак сервисирања 1 ( 1 сат ) часова.  

6. Рок завршетка посла 10 (десет ) дана.  

7.  Гарантни рок за извршене услуге 7 (у месецима). 

8.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 7 ( у месецима). 

9.  Број сервисера 5 (Број сертификованих сервисера)  

10. Број запослених радника 11 (Број запослених радника)  

11.Рок важења понуде износи 61 (шездесетједан) дана од дана отварања понуда  

12. Приложене референтне листе-рачуни: 

(За партију бр.2 - приложено је 12  референтних листи или рачуна) 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: DEVEZDA TRADE 
Број под којим је понуда заведена: 4644 
Понуда се подноси : 



самостално за партију 4.    
Просечна цена радног сата без делова 1.500,00 без ПДВ-а 

2.    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 / / / 
Цена сата проведених у путу / 1.500,00 1.500,00 
Остали трошкови: 

•  
•  
•  

   

•  
  
 УКУПНИ ТРОШКОВИ   1.500,00 

3.Рок за одложено плаћањеје 48 дана од дана фактурисања извршене услуге 

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 0,5 км 

5. Време одазивања за почетак сервисирања 1 час.  

6. Рок завршетка посла 1 дан.  

7.  Гарантни рок за извршене услуге 12 (у месецима). 

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

9.  Број сервисера 3  

10. Број запослених радника 3  
11.Рок важења понуде износи 91 дан од дана отварања понуда  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:За партију 2 понуђачи наступају 
заједнички те су односи регулисани споразумом наведеним и приложеним уз Понуду. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора:18.08.2015.год 
 
Основни подаци о добављачу:  
За партију два –заједничка понуда   ЕНЕРГОПРОДУКТ И ДОО ФОРТУНА-А. Споменице 12/32., Бор 
За партију четири-DEVEDŽA TRADE-Бобијева бр.13 Бор  
 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
   /// 
Околности које представљају основ за измену уговора:/// 
 
Остале информације: ///           

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

директор 

спец. др мед.  Мирослав Карабашевић 

 
 

 


