
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:4470 
Дана.  04.07.2016.год 

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

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
бр. 01-I/2016 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница 999/бб,  35255 Доња Мутница са 
укупном ценом од 5.618.500,00 динара без ПДВ-а—100 ПОНДЕРА  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

1. Наручилац је дана  24.05.2016.године донео Одлуку бр. 3824 о покретању поступка јавне набавке 
добара  Горива за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци  

Процењене вредности: 5.830.000,00 динара без ПДВ-а 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 24.05.2016.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и Сајту установе . 
2. Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 4408 од 
29.06.2016.године комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 4469 од 04.07.2016.године комисија је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке добара Горива за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци 
Процењена вредност јавне набавке је 5.830.000,00 динара без ПДВ-а 
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 два понуђача  
 
6. Основни подаци о понуђачима :  
 

Р.бр Број  и датум под којим 
је понуда заведена  

Назив и седиште понуђача/шифра 
понуђача  

Час пријема

 
1. 

 
4380-28.06.2016. 

 
НИС ад, Нови Сад 

 
09:47 

 
2 

 
4400-29.06.2016. 

 
МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница 

 
09:30 

7. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда  
/// 
8. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди// 
9. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: 
/// 
10. Критеријум за доделу уговора:  

1.   Понуђена цена                                       60 пондера 
      2.   Техничко технолошке предности: 
          -    постојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, постојање пумпи на аутопуту  
Е 75, постојање пумпи у Tимочкој крајини    40 пондера 
          -      непостојање бензинских пумпи-пумпе на територији Општине Бор, на аутопуту  Е 75 и 
Tимочкој крајини    10 пондера 



Доказ о постојању бензинских пумпи на територији Општине Бор, постојање пумпи на аутопуту Е 75, 
постојање пумпи у Тимочкој крајини са краћим описом истог, може се доставити као релевантан и доказ 
из катастра изјава понуђача на свом меморандуму потисана под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу и пописне листе понуђача из којих се несумљиво може утврдити постпјање пумпи. 
 
 
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 

Назив и седиште понуђача: НИС ад,Народног фронта 12, Нови Сад  
(ПЈ-Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд) 

 
Број/датум под којим је понуда заведена: 4380 од 28.06.2016.год., 09:47 часова 
Понуда се подноси:      Самостално 
Рок важења понуде:      90 дана 
Понуђена цена, без ПДВ-а-појединици мере:   
EURO DIZEL        109,92 динара, без ПДВ-а/по литру 
EURO PREMIUM BMB 95 или еквивалент 107,25 динара, без ПДВ-а/по литру 
 

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а:  5.751.000,00 динара 
     ПДВ-20%: 1.150.200,00 динара 

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом:  6.901.200,00 динара 
Техничко технолошке предности: 
• Постојање бензинских пумпи на територији Општине Бор: да 
• Постојање бензинских пумпи на аутопуту Е75   да 
• Постојање бензинских пумпи у Тимочкој крајини   да 
Рок плаћања: 30 дана од дана промета добара 
Напомена: Фактурисање се врши једном емсечно, последњег дана у месецу 

 
 

Назив и седиште понуђача: МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница 999/бб,  35255 Доња Мутница  
Број/датум под којим је понуда заведена: 4400 од 29.06.2016.год., 09:30 часова 
Понуда се подноси:      Самостално 
Рок важења понуде:      91 дан 

 
Понуђена цена, без ПДВ-а-појединици мере:   
EURO DIZEL        107,42 динара, без ПДВ-а/по литру 
EURO PREMIUM BMB 95 или еквивалент 104,75 динара, без ПДВ-а/по литру 
 

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а:  5.618.500,00 динара 
ПДВ-20%: 1.123.700,00 динара 

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом:  6.742.200,00 динара 
 

Техничко технолошке предности: 
• Постојање бензинских пумпи на територији Општине Бор : да 
• Постојање бензинских пумпи на аутопуту Е75   да 
• Постојање бензинских пумпи у Тимочкој крајини   да 
Рок плаћања: 60 дана од дана промета добара 

БОДОВНА ТАБЕЛА 
Назив понуђача цена Техничко 

технолошке 
предности 

Укупно 
пондера 

НИС ад, 5.751.000,00-58,61 пондер ДА-40 пондера 98,61
МИХАЈЛОВИЋ 5.618.500,00-60 пондера ДА-40 пондера 100

 
 
 
 
 



12. Понуђач којем се додељује уговор: 
МИХАЈЛОВИЋ, Доња Мутница 999/бб,  35255 Доња Мутница са укупном ценом од 5.618.500,00 динара 
без ПДВ-а 
 
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 десет дана од дана њеног 
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 

В.д.директора 

спец. др мед.  Злата Марковић 

 
 


