
Дом здравља Бор 
Николе Коперника 2-4 Бор 
Број: 1387 
Дана: 02.03.2016. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 – у даљем тексту Закон )  Извештаја о стручној оцени понуда бр.1386 од 02.03.2016.године и 
члана 23. Статута Дома здравља Бор, в.д.директора доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈН бр. 07/2015 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
За партију 1. 
MICROSYSTEM ул. Браће Барух 8, Београд понуда заведена бр.  6776 од 24.11.2015.године 
За партију 2. 
HAPPY TREND doo, Љубе Нешића 95, Зајечар -  понуда заведена под бр.  6774 од 24.11.2015.год , за 
партије 1 и 2 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Наручилац је дана  26.10.2015.године донео Одлуку бр. 6224 о покретању поступка јавне набавке 
07/2015 за набавку Компјутерске опреме и тонера саодржавањем штампача, по партијама, за 
потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци  

  
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 16.11.2015.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 6783  од 
24.11.2015.године комисија је приступила стручној оцени понуда. 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1386 од 02.03.2016.године комисија је констатовала 
следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  
Предмет јавне набавке добара:Набавка компјутерске опреме и тонера са одржавањем штампача, за 

потребе Дома здравља Бор, за период од 12 месеци  
 Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00динара, без ПДВ-а, по партијама; 

• Партија 1 – Компјутерска опрема    – 1.200.000,00 динара 
• Партија 2 – Тонери, са одржавањем штампача  –    300.000,00 динара 
Ознака из општег речника набавки: 30200000-Рачунарска опрема и материјал 
 

2. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 
Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за 2015.годину 
 

3. Одступања од плана набавки са образложењем : /// 
 

4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак ЈН : /// 
 

5. У поступку јавне набавке учествовaло je : 5 понуда.  
 

6. Основни подаци о понуђачима :  
Р.бр Број  и датум под којим је 

понуда заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Час пријема 

1. 6762 - 23.11.2015. Informatika ad, Београд / 
2 6774 – 24.11.2015. Happy trend doo, Зајечар 9:22 h 
3 6775 – 24.11.2015. Birouniverzal, Ниш 9:24 h 
4 6776 – 24.11.2015. Microsystem doo, Београд 9:25 h 
5 6778 – 24.11.2015. Starprim doo, Бор 9:50 h 

7. Неблаговремене понуде: 



Р.бр.. Број под којим је понуда 
заведена 

Назив и седиште 
понуђача/шифра понуђача 

Датум 
пријема   

Час 
пријема 

1.  / / / / 
 

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

Понуда  понуђача: BIROUNIVERZAL, Булевар Немањића 15/IV, Ниш заведена под бр. 6775 од 
24.11.2015.год. одбијена као неприхватљива због непотпуне документације, и то:   

• Понуђач није уз понуду доставио Средство финансијског обезбеђења - Меницу за озбиљност 
понуде, Менично овлашћење 

Понуђена цена: Партија 1 -  / 
      Партија 2 – цена за тонере – 198.840,00 динара 
     цена за сервисир.штампача/по штампачу – 1.000,00 динара 
   
Понуда  понуђача: STARPRIM doo, Цара Лазара 8, Бор заведена под бр. 6778 од 24.11.2015.год. 
одбијена као неприхватљива због непотпуне документације, и то: 

• Као средство финансијског обезбеђења достављена је Меница, неоверена и непотписана,  
• Нема Меничног овлашћења. Достављено је Овлашћење без јасне назнаке на коју меницу се 

односи  и са наведеним двоструким датумом на документу (26.5.2011.г. и 24.11.2015.г.) 
• Није достављен оверен документ банке за регистарацију достављене менице 

Понуђена цена: Партија 1 -  / 
      Партија 2 – цена за тонере – 205.590,00 динара 
             цена за сервисир.штампача/по штампачу – 700,00 динара 

 
9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: / 

 
10. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: / 

 
11. Критеријум за доделу уговора:  
Критеријум за доделу уговора  је економски најповољнија понуда и то: 

Партија 1 – Компјутерска опрема 
 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
(максимално 60 пондера) 
Пондери за критеријум „понуђена цена“ се израчунавају према следећој формули:  

           Најнижа понуђена цена ______   x 60 пондера 
Понуђена цена посматраног понуђача 

 
2.  РОК ПЛАЋАЊА 
(максимално 30 пондера) 
Пондери за критеријум „рок плаћања“ ће се бодовати на следећи начин: 

Понуђени рок плаћања  x 30 пондера 
 Најдужи рок плаћања 

 
Најдужи рок плаћања је 60 дана, сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама 
 
3.  РОК ИСПОРУКЕ 
(максимално 10 пондера) 
Пондери за критеријум „рок  испоруке“ ће се бодовати на следећи начин: 

Најмање понуђени рок  x 10 пондера 
      Понуђени рок 

 
 

Партија 2 – Тонери/са одржавањем штампача 
 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТОНЕРА 
(максимално 50 пондера) 
Пондери за критеријум „понуђена цена тонера“ се израчунавају према следећој формули:  

              Најнижа понуђена цена тонера________  x 50 пондера 
Понуђена цена за тонере,посматраног понуђача 

 
2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА/по штампачу 
(максимално 40 пондера) 
Пондери за критеријум „понуђена цена за одржавање штампача/по штампачу“ се израчунавају према следећој 
формули:  

   Најнижа понуђена цена за одржавање штампача_  x 40 пондера 
Понуђена цена за одржавање,посматраног понуђача 

3.  РОК ПЛАЋАЊА 
(максимално 10 пондера) 
Пондери за критеријум „рок плаћања“ ће се бодовати на следећи начин: 

Понуђени рок плаћања  x 10 пондера 
 Најдужи рок плаћања 

Најдужи рок плаћања је 60 дана, сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама 



 
 
Примена критеријума за доделу уговора: 
 

Partija 1‐KOMJUTERSKA OPREMA 

PONUĐAČ  CENA  cena/  
bod 

ROK 
PLAĆANJA

plaćanje
/bod 

ROK 
ISPORUKE 

isporuka/
bod 

UKUPNO 
BODOVA

INFORMATIKA  1,173,125.00  59,22  15 dana  7.50  3 dana  0.00  66,72 

HAPPY TREND  1.158.035,00  60.00  60 dana  30.00  1 dan  0.00  90.00 

MICROSYSTEM  1,196,470.00  58,06  60 dana  30.00  0 dana  10  98,06 

 

Partija 2-TONERI SA ODRŽAVANJEM ŠTAMPAČA 

PONUĐAČ CENA 
TONERA 

cena-t/  
bod 

CENA 
SERVIS 
ŠTAMP. 

cena-š/ 
bod 

ROK 
PLAĆAN

JA 

plaćanje/
bod 

UKUPN
O 

BODOV
A 

INFORMATI
KA /   /   /   / 

HAPPY 
TREND 227,275.00 50.00 1.00 40.00 60 dana 10.00 100.00 

MICROSYST
EM /   /   /   / 

 
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

За партију 1 – Компјутерска опрема: 
1. HAPPY TREND 
2. MICROSYSTEM 
3. INFORMATIKA 

За партију 2 – Тонери са сервисирањем штампача: 
1. HAPPY TREND 

 
13. Понуђач којем се додељује уговор: 

За партију 1 – Компјутерска опрема: 
MICROSYSTEM понуда заведена бр.  6776 од 24.11.2015.године 
За партију 2 – Тонери са сервисирањем штампача: 
HAPPY TREND понуда заведена бр. 6774 од  24.11.2015.године 

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 објављивања на сајту Управе за јавне набавке.Захтев се подноси 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних, а предаје наручиоцу. 

 
Доставити: 
- портал јавних набавки 

      - сајт установе          

ДОМ ЗДРАВЉА БОР 

В.д.директора 

спец. др мед.  Злата Марковић 

 
 

 
 


