Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

ДОМ ЗДРАВЉА БОР
Николе Коперника 2-4
19210 Бор
7365
24.12.2018.год

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. 15/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
• За партију:1 - ЕНЕРГОПРОДУКТ ДОО, Иве Андрића 15, Борпонуда заведена бр.7193-100 пондера
• За партију:4- ФОРТУНА ДОО, 28. марта 1/17, Бор понуда заведена бр.7194-100 пондера
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 28.11.2018. године донео Одлуку бр. 6843 о покретању поступка јавне набавке
Oдржавање и сервисирање техничког материјала и техничке опреме, по партијама за период од 12 месеци
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке
на позицији: 50000000-услуге одржавања и поправки
Укупна процењена вредност набавке:
Партија 1-900.000,00 динара
Партија 2-50.000,00 динара
Партија 3-250.000,00 динара
Партија 4-200.000,00 динара
УКУПНО:1.400.000,00 динара без ПДВ-а

Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 28.11.2018.године и
објављени на Порталу јавних набавки и Сајту установе.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 7209 од дана 17.12.2018
.године комисија је приступила стручној оцени понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 7364 од 24.12.2018.године комисија је констатовала
следеће:
Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку :
Набавка је превиђена планом јавних набавки за 2018.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 учествовало је 3 три понуђача
5. Основни подаци о понуђачима :
Благовремено, односно до дана дана 17.12.2018.године до 08.00 часова, примљено је 3 понуда и то по
следећем распореду:
Р.бр
1.
2.
3.

Број под којим је понуда
заведена
7192
7193
7194

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Датум пријема Час пријема

Јевтовић ДОО, Јована Дучића 9/24, Бор
Енергопродукт ДОО, Иве Андрића 15, Бор
Фортуна ДОО, 28. марта 1/17, Бор

17.12.2018.
17.12.2018.
17.12.2018.

7:36
7:49
7:50

7. Неблаговремене понуде:

8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда ///
Одбија се понуда понуђача ЈЕВТОВИЋ ДОО бр.7192 од 17.12.2018.године као НЕПРИХВАТЉИВА а из
разлога што није достављена меница и менично овлашћење као средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде а која је захтевана конкурсном документацијом.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ЈЕВТОВИЋ ДОО, Јована Дучића 9/24, Бор
Број под којим је понуда заведена: 7192
Наступа: Самостално
За партије: 1, 4
партија: 1.
1. Просечна цена радног сата без делова 2.500,00 без ПДВ-а,Цена радног сата не може бити већа од
10.000,00 динара нити мања од најниже цене радног сата прописане позитивним прописима РС.
2.

Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 32.400,00 динара без ПДВ-а

Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују
све трошкове доле наведене по једном доласку.
Врста трошкова

Трошкови

Цена, без ПДВ-а

Укупна вредност ,
без ПДВ-а
2.400,00
4.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00

Путни трошкови, по километру 1,2
2.000,00
Путарине
Дневнице
2
2.000,00
Дефектажа
1
8.000,00
Демонтажа
1
3.000,00
Транспорт опреме и уређаја
1
3.000,00
Цена сата проведених у путу
Транспорт људства
1
2.000,00
Сервисне активности ( монтажа 1
10.000,00
проба и пуштање у рад)
32.400,00
Укупно остали зависни
трошкови
3.Рок за одложено плаћањеје 60 (шездесет) дана од дана фактурисања извршене услуге.(Максимални
рок плаћања је 60 дана).
4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 1,2 км
5. Време одазивања за почетак сервисирања 24 (двадесетчетири) часова.
(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је 48 часова (2 дана) од позива наручиоца).
6. Рок завршетка посла 10 (десет) дана.
(Максимални рок завршетка посла је 10 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)
11.Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда (Не може бити краћи од 60
дана)
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ЈЕВТОВИЋ ДОО, Јована Дучића 9/24, Бор
Број под којим је понуда заведена: 7192
Наступа: Самостално
За партије: 1, 4
партија: 4.
1. Просечна цена радног сата без делова 450,00 без ПДВ-а,Цена радног сата не може бити већа од
10.000,00 динара нити мања од најниже цене радног сата прописане позитивним прописима РС.

2.

Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 33.400,00 динара без ПДВ-а

Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују
све трошкове доле наведене по једном доласку.
Врста трошкова

Трошкови

Цена, без ПДВ-а

Укупна вредност ,
без ПДВ-а
2.400,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00

Путни трошкови, по километру 1,2
2.000,00
Путарине
Дневнице
1
3.000,00
Дефектажа
1
15.000,00
Демонтажа
1
2.000,00
Транспорт опреме и уређаја
1
3.000,00
Цена сата проведених у путу
Транспорт људства
1
3.000,00
Сервисне активности ( монтажа 1
5.000,00
проба и пуштање у рад)
33.400,00
Укупно остали зависни
трошкови
3.Рок за одложено плаћањеје 60 (шездесет) дана од дана фактурисања извршене услуге.(Максимални
рок плаћања је 60 дана).
4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 1,2 км
5. Време одазивања за почетак сервисирања 0,25 (четврти део) часова.
(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је 48 часова (2 дана) од позива наручиоца).
6. Рок завршетка посла 10 (десет) дана.
(Максимални рок завршетка посла је 10 дана).
7. Гарантни рок за извршене услуге 7 (у месецима).
8. Гарантни рок за уграђене резервне делове 7 ( у месецима).
9. Број запослених радника 5 (Број запослених радника)
11.Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда (Не може бити краћи од 60
дана)
9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди:///
10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:///

Позив за подношење понуда као и конкурсна документација, објављени у складу са ЗЈН на порталу
јавних набавки и сајту установе.
11. Критеријум за доделу уговора:

Еконмски најповољнија понуда односи се на сваку партију посебно.
за партију: 01,02,03,4
Понуђена просечна цена радног сата без делова, по партији 50 пондера
Удаљеност сервисног места од седишта Наручиоца
20 пондера
Време одазивања за почетак сервисирања
20 пондера
Гарантни рок на одрађени сервис
10 пондера
Укупно
100 пондера
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора :

За партију 1:
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ЕНЕРГОПРОДУКТ ДОО, Иве Андрића 15, Бор
Број под којим је понуда заведена: 7193
Наступа: Самостално

1. Просечна цена радног сата без делова 1.495, 00 без ПДВ-а,Цена радног сата не може бити већа од
10.000,00 динара нити мања од најниже цене радног сата прописане позитивним прописима РС.
2.

Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 21.700,00 динара без ПДВ-а

Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују
све трошкове доле наведене по једном доласку.
Врста трошкова

Трошкови

Цена, без ПДВ-а

Укупна вредност ,
без ПДВ-а
700,00
8.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00

Путни трошкови, по километру 0.7
1.000,00
Путарине
Дневнице
Дефектажа
1
8.000,00
Демонтажа
1
2.000,00
Транспорт опреме и уређаја
1
1.000,00
Цена сата проведених у путу
Транспорт људства
1
1.000,00
Сервисне активности ( монтажа 1
9.000,00
проба и пуштање у рад)
21.700,00
Укупно остали зависни
трошкови
3.Рок за одложено плаћањеје 60 (шездесет) дана од дана фактурисања извршене услуге.(Максимални
рок плаћања је 60 дана).
4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 0,7 км
5. Време одазивања за почетак сервисирања 0,5 (пола сата) часова.
(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је 48 часова (2 дана) од позива наручиоца).
6. Рок завршетка посла 10 (десет) дана.
(Максимални рок завршетка посла је 10 дана).
7. Гарантни рок за извршене услуге 13 (у месецима).
8. Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 ( у месецима).
9. Број запослених радника 2 (Број запослених радника)
11.Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда (Не може бити краћи од 60
дана)
100 пондера
За партију 4:
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: ФОРТУНА ДОО, 28. марта 1/17, Бор
Број под којим је понуда заведена: 7194
Наступа: Самостално
За партије: 4
партија: 4.
1. Просечна цена радног сата без делова 195,00 без ПДВ-а,Цена радног сата не може бити већа од
10.000,00 динара нити мања од најниже цене радног сата прописане позитивним прописима РС.
2.

Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 18.530,00 динара без ПДВ-а

Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују
све трошкове доле наведене по једном доласку.
Врста трошкова
Путни трошкови, по километру
Путарине

Трошкови
0,7
-

Цена, без ПДВ-а
1.000,00
-

Укупна вредност ,
без ПДВ-а
700,00
-

Дневнице
2
2.000,00
Дефектажа
1
5.000,00
Демонтажа
1
200,00
Транспорт опреме и уређаја
1
1.000,00
Цена сата проведених у путу
1
130,00
Транспорт људства
1
500,00
Сервисне активности ( монтажа 1
7.000,00
проба и пуштање у рад)
Укупно остали зависни
трошкови
3.Рок за одложено плаћањеје 60 (шездесет) дана од дана фактурисања
рок плаћања је 60 дана).

4.000,00
5.000,00
200,00
1.000,00
130,00
500,00
7.000,00
18.530,00
извршене услуге.(Максимални

4.Удељеност сервисног места од наручиова у км 0,5 км
5. Време одазивања за почетак сервисирања 1 (један) часова.
(Максимални рок одазивања за почетак сервиса је 48 часова (2 дана) од позива наручиоца).
6. Рок завршетка посла 10 (десет) дана.
(Максимални рок завршетка посла је 10 дана).
7. Гарантни рок за извршене услуге 12 (у месецима).
8. Гарантни рок за уграђене резервне делове 12 ( у месецима).
9. Број запослених радника 6 (Број запослених радника)
11.Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда (Не може бити краћи од 60
дана)
100 пондера
13. Понуђач којем се додељује уговор:
• За партију:1 - ЕНЕРГОПРОДУКТ ДОО, Иве Андрића 15, Борпонуда заведена бр.7193-100 пондера
• За партију:4- ФОРТУНА ДОО, 28. марта 1/17, Бор понуда заведена бр.7194-100 пондера
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
директор
спец. др мед. Весна Радосављевић

