
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:4742 
Дана:20.08.2018.god 
  

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
члана 23. Статута Дома здравља Бор, директор доноси  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ЈН бр. 10/2018 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу за партију 1,3 и 5. EHOMED адр.ул.Лазе Костића бр.12.,18000 
понуда заведена 4673 од 16.08.2018.године., матични број:60309108.,ПИБ.104567286 текући рачун:160-
263114-23 кога заступа директор дипл.инг.електронике Петар Ковачевић. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Наручилац је дана  09.08.2018 године донео Одлуку бр. 4507 о покретању поступка јавне набавке 
Услуге сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме по партијама за период од 12 
месеци и то: 
Партија 1. Апарати у диспанзеру за жене-УЛТРАЗВУК, 
Партија 2. Апарати за радиологију на стоматолошком одељењу ЕИ Ниш Југорентген, 
Партија 3. Апарати у диспанзеру за жене-КОЛПОСКОМ, 
Партија 4. Ваге, 
Партија 5. Дијагностички апарати у медицини рада 

• Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке 
на позицији: 50400000- услуге сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме 

• Укупна процењена вредност набавке  
Партија 1. 80.000,00 
Партија 2. 100.000,00 
Партија 3. 100.000,00 
Партија 4. 40.000,00 
Партија 5. 50.000,00 
УКУПНО:370.000,00 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 09.08.2018.године  и 

објављени на Порталу јавних набавки и Сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 4716  од дана 

17.08.2018..године комисија је приступила стручној оцени понуда. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 4741 од 20.08.2018.године комисија је констатовала следеће: 

Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки 
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  је 1 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.  4673 EHOMED 16.08.2018.GOD 08.15 

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



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

„економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим 
елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:  

По критеријумима „економски најповољнија понуда“ БОДОВАЊЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА 
СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  

 
По критеријумима „економски најповољнија понуда“ БОДОВАЊЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА 

СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  
 
За све  партије 

• Понуђена просечна цена радног сата, по партији 60 пондера 
• Зависни трошкови за интервенцију на терену   10 пондера 
• Референтна листа -Потврда                 30 пондера 
 Укупно                       100 пондера 

 
  ПОНУЂЕНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА радног сата, по партији (60) 

- Највећи могући број добијених пондера код овог подкритеријума  - 60 
- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера - 60 
- Број пондера израчунава се према формули: 

Најповољнија просечна цена радног сата  x  макс. број пондера (60) 
     Понуђена просечна цена радног сата посматраног понуђача 
 

ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ за интервенцију на терену ( 10 )пондера 
 

- Од 0,00 динара до 5.000,00 динара...........................................10 пондера 
- Од 5.001,00 динар до 10.000,00 динара.....................................5 пондера 
- Од 10.001,00 динар до 15.000,00 динара...................................3 пондера 
- Преко 15.000,00 динара .............................................................1 пондера 

 
 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-ПОТВРДА  (30) 
- Највећи могући број добијених пондера код овог подкритеријума  - 30 
- Понуда са највећим бројем референтних листи –потврда ( потврда здравствених установа да 

је сервисирање уредно завршено у максималном року од два дана  ) добија максимални број 
пондера – 30 –Потврде се достављају за период 2015.година до дана позива за подношење 
понуда. 

- Број пондера израчунава се према формули: 
                           Број достављених потврда   x  макс. број пондера (30) 
                                              Макс. Број потврда 

 
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: EHOMED адр.ул.Лазе Костића бр.12.,18000 Ниш тел-
018/512032...моб.0631057542  
Број под којим је понуда заведена: 4673 
Наступа: самостално 
За партије:1,3 i 5 
1. Просечна цена радног сата 143,00 без ПДВ-а 

 

 

2.    Остали зависни трошкови за интервенцију на терену 

Врста трошкова Трошкови Укупна Цена, без 
ПДВ-а 

Укупна вредност ,
без ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру 40,00 250 x40 10.000,00



 УКУПНИ ТРОШКОВИ 40,00 40.000,00 10.000,00
 

 

 
3. Рок за  плаћања је 60 дана од дана фактурисања извршене услуге.         

4. Време одазивања за почетак сервисирања 12 часова.  

5. Рок завршетка посла 72  часова.  

6.  Гарантни рок за извршене услуге 12 месеци (у месецима). 

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

8.  Број сервисера 1  

(Број сертификованих сервисера)  

9. Број запослених радника 1 
10.  Рок важења понуде износи 180 дана од дана отварања понуда         

11. Приложене референтне листе-потврде: 

Број потврда 3 

 
12. Понуђач којем се додељује уговор: 
За партију 1,3 и 5. EHOMED адр.ул.Лазе Костића бр.12.,18000 понуда заведена 4673 од 
16.08.2018.године., матични број:60309108.,ПИБ.104567286 текући рачун:160-263114-23 кога заступа 
директор дипл.инг.електронике Петар Ковачевић бира као најповољнија. 
 
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 објаве 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 
 


