
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:7272/2 
Дана:06.10.2016.год 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
Извештаја о стручној оцени понуда бр.7272/1 од 06.10.2016.године и члана 23. Статута Дома здравља 
Бор, в.д. директора доноси  
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ЈН бр. 14/2016 

 
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  

Oдржавање и сервисирање техничког материјала и техничке опреме, по партијама за период од 12 
месеци, 

Укупна процењена вредност набавке: 
Партија 1. Електро мотори и фрижидери: 100.000,00 динара без ПДВ-а, 
Партија 2. Остала опрема:Одрзавање водоводне и канализационе мрезе:100.000,00 динара без ПДВ-а, 
Партија 3. Одржавање дрвене и пвц столарије:200.000,00 динара без ПДВ-а, 
Партија 4. Лифт: 220.000,00 динара без ПДВ-а 
УКУПНО: 620.000,00  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 јавне набавке :  
/// 
5. У поступку јавне набавке учествовала су  2 понуђача 
 
6. Основни подаци о понуђачима :  
Р.бр Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум 

пријема   
Час 

пријема  
1.  7264 ЕНЕРГОПРОДУКТ Д.О.О. 06.10.2016. 8.25 
2. 7271 DEVEZDA TRADE 06.10.2016. 08.55 

7. Неблаговремене понуде: 
/// 
8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда :/// 
Основно подаци из понуде: 

9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди:/// 
 10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:/// 
11. Критеријум за доделу уговора:  
Eкономски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума: 

за све партије 
Понуђена просечна цена радног сата без делова, по партији 50 пондера 
Удаљеност сервисног места од седишта Наручиоца     10 пондера                     
Зависни трошкови за интервенцију на терену   10 пондера 
Број запослених радника     10 пондера 

                             Време одазивања за почетак сервисирања        10 пондера 
Гарантни рок на пружене услуге    10 пондера 
 Укупно    100 пондера 

 
 
 
 



12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
1. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ЕНЕРГОПРОДУКТ Д.О.О.мат.бр.06570224 
ПИБ.100499502, адр.Иве Андрића бр.15 Бор кога затупа Милорад Јоновић 
Број под којим је понуда заведена: 7264 од 06.10.2016.године 08.25 часа 
Начин на који понуђач наступа: самостално 
Партија бр.4  
1.   Просечна цена радног сата без делова 1.500,00 динара 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 60x7 420,00 420,00
Путарине / / /
Дневнице / / /
Цена сата проведених у путу 1x1.100,00 1.100,00 1.100,00
Остали трошкови: 
Амортизација возила 

500,00 500,00 500,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ 2.020,00 2.020,00

 

 

 
3.Рок за одложено плаћањеје 30  дана од дана фактурисања извршене услуге 

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 7 км 

5. Време одазивања за почетак сервисирања 0,5 часова.  

6. Рок завршетка посла 10 дана.  

7.  Гарантни рок за извршене услуге 6 (у месецима). 

8.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 ( у месецима). 

9.  Број сервисера 1 (Број сертификованих сервисера за партију 4)  

10. Број запослених радника 2  (Број запослених радника)  

11.Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда  

2.Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: DEVEZDA TRADE мат.бр.21041114 ; ПИБ:108649238, 
адр,Бобијева бр.13 Бор, кога заступа Милисав Девеџић 
Број под којим је понуда заведена: 7271 од 06.10.2016.године 08.55 часа 
Начин на који понуђач наступа: самостално 
Партија 1, Партија 2  

1.   Просечна цена радног сата без делова 1.000,00 динара 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 0 0 0 
Путарине 0 0 0 
Дневнице 0 0 0 
Цена сата проведених у путу 0 0 0 
Остали трошкови: 0 0 0 
УКУПНИ ТРОШКОВИ 0 0 0 

3.Рок за одложено плаћањеје 30 дана од дана фактурисања извршене услуге 

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 1 км 

5. Време одазивања за почетак сервисирања 12  часова.  

6. Рок завршетка посла 8  дана.  



7.  Гарантни рок за извршене услуге 6 (у месецима). 

8.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 ( у месецима). 

9. Број запослених радника 5 (Број запослених радника)  

10.Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда  

Партија 3 

1.   Просечна цена радног сата без делова 1.500,00 динара 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 0 0 0 
Путарине 0 0 0 
Дневнице 0 0 0 
Цена сата проведених у путу 0 0 0 
Остали трошкови: 0 0 0 
УКУПНИ ТРОШКОВИ 0 0 0 

3.Рок за одложено плаћањеје 30 дана од дана фактурисања извршене услуге 

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 1 км 

5. Време одазивања за почетак сервисирања 12  часова.  

6. Рок завршетка посла 8  дана.  

7.  Гарантни рок за извршене услуге 6 (у месецима). 

8.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 ( у месецима). 

9. Број запослених радника 5 (Број запослених радника)  

10.Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда  

 
13. Понуђач којем се додељује уговор: 
За партију 1, партију 2 и партију 3- DEVEZDA TRADE мат.бр.21041114 ; ПИБ:108649238, 
адр,Бобијева бр.13 Бор, кога заступа Милисав Девеџић, Број под којим је понуда заведена: 7271 од 
06.10.2016.године 08.55 часа; 
За партију 4- ЕНЕРГОПРОДУКТ Д.О.О.мат.бр.06570224 ПИБ.100499502, адр.Иве Андрића бр.15 Бор 
кога затупа Милорад Јоновић, Број под којим је понуда заведена: 7264 од 06.10.2016.године 08.25 часа 
 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 објаве 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 
в.д.директора 

спец. др мед.  Злата Марковић 

 
 


