
  
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:4155 
Дана: 23.07.2018. 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, директор доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
бр. 01-I/2018 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ДРУШТВО ДОО 
МИХАЈЛОВИЋ,Експорт-Импорт-Доња Мутница бб 35250 Параћин, и СТАНА МИХАЈЛОВИЋ СТР-
"михајловић" Доња Мутница бб 35250 Параћин Број/датум под којим је понуда заведена: 4012 од 
16.07.2018.год., 08.21 часова (заједничка понуда) 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

1. Наручилац је дана  18.06.2018.године донео Одлуку бр. 3393 о покретању поступка јавне набавке 
добара  Горива за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци  
Процењена вредност јавне набавке 7.833.000,00динара без ПДВ-а 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 18.06.2018.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и Сајту установе . 
2. Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 4128 од 20.07.2018.год 
године комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 4154 од 23.07.2018.године комисија је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке добара: Горивo, за период од 12 месеци 
Процењена вредност јавне набавке: 7.833.000,00динара без ПДВ-а 
Ознака из општег речника набавки:  

• 09134200-дизел гориво,  
• 09132100-Безоловни бензин 

Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за 2018.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 учествовао је један понуђач 
 
6. Основни подаци о понуђачима :  
 
Р.бр Број  и датум под којим је 

понуда заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра 

понуђача  
Час пријема

 
1 

 
4012 од 16.07.2018.год 

ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ДРУШТВО 
ДОО МИХАЈЛОВИЋ, Експорт-Импорт-
Доња Мутница бб 35250 Параћин, и 
СТАНА МИХАЈЛОВИЋ СТР-
"михајловић" Доња Мутница бб 35250 
Параћин 

 
8.21 

 
 
 
 



 
7. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда  
/// 
 
 
8. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди:  
У вези предметне јавне набавке Наручиоц  је у складу са ЗЈН објавио на Порталу јавних набавки и сајту 
установе Позив за подношење понуда као и Конкурсну документацију. 
 
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:  ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ДРУШТВО ДОО МИХАЈЛОВИЋ, 

Експорт-Импорт-Доња Мутница бб 35250 Параћин, и СТАНА 
МИХАЈЛОВИЋ СТР-"михајловић" Доња Мутница бб 35250 Параћин 

Број/датум под којим је понуда заведена: 4012 од 16.07.2018.год., 08.21 часова 
Понуда се подноси:      Заједничка понуда 
Рок важења понуде:      91 дан 

РБ Назив Једнии
ца мере 

Годишња 
количина 
 

Цена по 
јединици мере, 
без ПДВ-а 

Укупан износ на годишњем 
нивоу, без ПДВ-а 

1. Еуро дизел лит 29.000 126,67 3.673.430,00 

2. Безоловни бензин-Евро премиум бмб 95 или 
еквивалент лит 30.000 120,00 3.600.000,00 

 Укупно  7.273.430,00 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  7.273.430,00     динара   
ПДВ ( 20%):        1.454.686,00   динара     
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 8.728.116,00   динара 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:91 дан 

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 
УККУПНО 100 пондера 

 
12. Понуђач којем се додељује уговор: 
ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ДРУШТВО ДОО МИХАЈЛОВИЋ-Доња Мутница бб 35250 Параћин, и СТАНА 
ТРГОВИНСКО-УСЛУЖНО ДРУШТВО ДОО МИХАЈЛОВИЋ, Експорт-Импорт-Доња Мутница бб 
35250 Параћин, и СТАНА МИХАЈЛОВИЋ СТР-"михајловић" Доња Мутница бб 35250 Параћин .100 
ПОНДЕРА  
 
 
 



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 

 директор 

спец. др мед.  Весна Радосављевић 
______________________________ 


