
  
 

Наручилац ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Адреса Николе Коперника 2-4 
Место 19210 Бор 
Број одлуке 5284 
Датум 26.10.2017.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. 13/2017 

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
• MEDISAL DOO-ул.Скојевска бр.23-11271 Сурчин понуда заведена бр.5236 од 23.10.2017.године 

са 100 пондера. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Наручилац је дана  04.10.2017. године донео Одлуку бр. 4919 о покретању поступка јавне набавке 
Услуге сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме –остала медицинска опрема. 
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 50400000- услуге 
сервисирање и одржавања медицинске и прецизне опреме 

Укупна процењена вредност набавке 400.000,00 динара без ПДВ-а 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 04.10.2017.године  и 

објављени на Порталу јавних набавки и Сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 5261  од дана 

24.10.2017.године комисија је приступила стручној оцени понуда. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 5283 од 26.10.2017.године комисија је констатовала 

следеће: 
Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку : 

Набавка је превиђена планом јавних набавки за 2017.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 учествовала  су 3 три понуђача 
 
5. Основни подаци о понуђачима :  
 
Р.бр Број под којим је понуда 

заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  Датум 

пријема   
Час 

пријема  
1 5236 MEDISAL DOO-ул.Скојевска бр.23-11271 

Сурчин 
23.10.2017. 08.10 

2  5253 EHOMED-ул.Лазе Костића бр.12-18000 Ниш 24.10.2017. 07.00 
3 5254 СЕРВИС 9 ЈУНИ-ул.Ђорђа лешјака 7/9-16000 

Лесковац 
24.10.2017. 07.30 

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

• Понуђач EHOMED ПОНУДА ЗАВЕДЕНА 5253-- није доставио понуду за ставке 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 ,  
А како је требало попунити понуду у целости обзиром да јавна набавка није обликована по 
партијама, понуда се сматра НЕПРИХВАТЉИВОМ 

1.   Просечна цена радног сата без делова130,00 без ПДВ-а 



2.    Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 11.805,00 динара без ПДВ-а,   
 Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују 
све трошкове: транспорт (опреме, уређаја од наручиоца до сервиса и назад и људства), дефектажу, 
сервисне активности (радове), путарине, дневнице и сл., што значи да при уобичајеним интервенцијама 
понуђач истих неће имати право да посебно фактурише своје остале зависне трошковае и сл. 
 

Врста трошкова Трошкови Цена, без ПДВ-а Укупна вредност , 
без ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру 45,00 дин 245км x 45,00 11.025,00 
Путарине / / / 
Дневнице / / / 
Дефектажа 130,00 130,00 130,00 
Транспорт опреме / / / 
Цена сата проведених у путу 130,00 5 x 130,00 650,00 
Сервисне активности (радови) / / / 
Транспорт људства / / / 
Остали трошкови: / / / 
УКУПНИ ТРОШКОВИ 305,00 305,00 11.805,00 
3. Рок за  плаћања је 90 дана од дана фактурисања извршене услуге.         

4. Време одазивања за почетак сервисирања 24 часова.  

5. Рок завршетка посла 240,0 часова.  

6.  Гарантни рок за извршене услуге 13 meseci (у месецима). 

7.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 13 meseci ( у месецима). 

8.  Број сервисера 1 

9. Број запослених радника 1  

10.  Рок важења понуде износи 365 дана од дана отварања понуда   

• СЕРВИС 9 ЈУНИ-, подизвођач ТПС ТЕХНОМЕД- понуда заведено бр.5254 није доставио 
произвођачки протокол-упутство за одржавање предметне опреме, није доставио картон депо 
потписа уз Меницу и менично овлашћење, није доставио изјаву под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме 
неопходна уградња оригиналних резрвних делова, а што је захтевано конкурсном 
документацијом. Из свега наведеног понуда се сматра НЕПРИХВАТЉИВОМ 

Наступа: подизвођач 
1.   Просечна цена радног сата без делова без ПДВ-а 

2.    Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 130,00 динара без ПДВ-а,   

 Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују 
све трошкове: транспорт (опреме, уређаја од наручиоца до сервиса и назад и људства), дефектажу, 
сервисне активности (радове), путарине, дневнице и сл., што значи да при уобичајеним интервенцијама 
понуђач истих неће имати право да посебно фактурише своје остале зависне трошковае и сл. 
 

Врста трошкова Трошкови Цена, без ПДВ-а Укупна вредност , 
без ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру 260 x 50 din 13.000,00 13.000,00 
Путарине / / / 
Дневнице 2 x 1.500,00 3.000,00 3.000,00 
Дефектажа 1x 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Транспорт опреме 1x 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Цена сата проведених у путу 44x250,00 1.000,00 1.000,00 



Сервисне активности (радови) 1x3.000.00 3.000,00 3.000,00 
Транспорт људства 1x2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Остали трошкови: / / / 
УКУПНИ ТРОШКОВИ  30.000,00 30.000,00 
3. Рок за  плаћања је  90 дана од дана фактурисања извршене услуге.         

4. Време одазивања за почетак сервисирања 24 часова.  

5. Рок завршетка посла 72 часа.  

6.  Гарантни рок за извршене услуге 24 meseca (у месецима). 

7.  Гарантни рок за уграђене резервне делове 6 meseci ( у месецима). 

8.  Број сервисера 1  

9. Број запослених радника  4   

10.  Рок важења понуде износи 90 дана од дана отварања 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“.  
        *  Понуђена цена радног сата     70  пондера 
        *  Рок плаћања                             15  пондера 
        *  Гарантни рок за извршене услуге                          15  пондера 
           ______________________________________________________________ 
                    Укупно:                                                         100  пондера 
 
12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора : 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача: MEDISAL DOO-ул.Скојевска бр.23-11271 Сурчин 
Број под којим је понуда заведена: 5236 
Наступа: самостално 
1.   Просечна цена радног сата без делова 75.175,00 без ПДВ-а 

2.    Остали зависни трошкови за интервенцију на терену: 0,00 динара без ПДВ-а,   

 Цене осталих зависних трошкова за интервенцију на терену коју понуђач даје обавезно укључују 
све трошкове: транспорт (опреме, уређаја од наручиоца до сервиса и назад и људства), дефектажу, 
сервисне активности (радове), путарине, дневнице и сл., што значи да при уобичајеним интервенцијама 
понуђач истих неће имати право да посебно фактурише своје остале зависне трошковае и сл. 
 

Врста трошкова Трошкови Цена, без ПДВ-а Укупна вредност , 
без ПДВ-а 

Путни трошкови, по километру 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Путарине 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Дневнице 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Дефектажа 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Транспорт опреме 0,00 дин, 0,00 дин, 0,00 дин, 



урачунато у цену 
радног сата 

урачунато у цену 
радног сата 

урачунато у цену 
радног сата 

Цена сата проведених у путу 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Сервисне активности (радови) 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Транспорт људства 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

Остали трошкови: 
 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

УКУПНИ ТРОШКОВИ 0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

0,00 дин, 
урачунато у цену 
радног сата 

3. Рок за  плаћања је 90 дана од дана фактурисања извршене услуге.         

4. Време одазивања за почетак сервисирања 24 часова.  

5. Рок завршетка посла 10 дана.  

6.  Гарантни рок за извршене услуге 7 месеци (у месецима). 

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

8.  Број сервисера 6 

9. Број запослених радника 16  

10.  Рок важења понуде износи 90 дана од дана отварања понуда         

 
12. Понуђач којем се додељује уговор: 

MEDISAL DOO-ул.Скојевска бр.23-11271 Сурчин понуда заведена бр.5236 од 23.10.2017.године 
са 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 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 


