
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наручилац Дом здравља Бор 
Адреса Николе Коперника 2-4 
Место 19210 Бор 
Број одлуке 1819/1 
Датум 06.04.2017.god 
Мејл. jnabavke@domzdravljabor.org.rs

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Набавка потрошног канцеларијског материјала за период од 12 месеци за потребе Дома 

здравља Бор, за период од 12 месеци. 
Ознака из општег речника набавки: 30192000-Канцеларијски материјал 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
ФАКТОР ДОО , ул.Шумадијска 44., Ниш, понуда заведена бр. 1421 од 16.03.2017.год-100 
пондера са следећом спецификацијом: 

Понуда се подноси:    Самостално 
Рок важења понуде:    90 дана      
Рок плаћања:                 60 дана  
Рок испоруке:       3 сата  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   363.509,00 динара 
ПДВ - 10 % :                                                               721,00 динара                      
ПДВ - 20 % :                                                                 71.259,80 динара  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  435.489,80 динара 
 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/// 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора:29.03.2017.год 
 
Основни подаци о добављачу:  
ФАКТОР доо, Шумадијска бр.44, 18000 Ниш ,ПИБ:100338980, Матични број: 07870469, Број 
рачуна: 160-284507-58 код Банке Интесе, Телефон:018/4513-565 Телефакс: 018/4513-577,кога 
заступа:Млађан Аничић. 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:/// 
Околности које представљају основ за измену уговора:/// 
Остале информације:  

 
• Понуда  понуђача ШТАМПАРИЈА ТЕРЦИЈА ДОО, ул.7.јули 58, Бор, одбија се као 
неприхватљива из разлога што понуђач није печатом и потписом оверио све стране Модела 
уговора (стр.26,27,28) а како је захтевано конкурсном документацијом, такође понуђач није 
доставио ни један узорак за понуђена добра, а што је тражено конкурсном  документацијом 
наручиоца.Понуђема цена и услови наведеног понуђача: 
Понуда се подноси:    Самостално 
Рок важења понуде:    180 дана      

mailto:zcbor@sezampro.rs


Рок плаћања:      60 дана  
Рок испоруке:      15 минута  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   525.315,10 динара 
ПДВ - 10 % :                                                      25.009,00 динара                      
ПДВ - 20 % :                                                   100.061,22 динара  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:   627.877,22 динара 
• Понуда  понуђача STARPRIM ДОО, Цара Лазара 8, Бор одбија се као неприхватљива 
из разлога што понуђач није попунио вредност уговорених добара у члану 2.Модела уговора, 
како је тражено конкурсном документацијом, такође понуђач од тражених узорака није 
доставио: Књигу предаје вирмана, Лепљиву траку 15х60, Пластичну чашу за једнократну 
употребу 0,1. 
• На примедбе понуђача које су изнете од стране Станојевић Снежане  предтавника 
STARPRIM ДОО, а које се тичу узорака  факс ролне понуђача ФАКТОР ДОО, Комисија је 
утврдила да именована није доставила овлашћење за учествовање у поступку које је 
захтевано Конкурсном документацијом те се и изнете примедбе именоване формално-правно 
не могу узети за релевантне.Комисија је такође извршила накнадну проверу факс машина 
које поседује Дом здравља Бор и утврдила да је најдужа факс ролна које се може монтирати 
на факс машине, факс ролна од 30 метара, а да се у спецификацији захтевала факс ролна са 
пречником од 50 милиметара, те је факс ролна коју је доставио понуђач ФАКТОР ДОО 
адекватна. Понуђема цена и услови наведеног понуђача: 
Понуда се подноси:    Самостално 
Рок важења понуде:    90 дана      
Рок плаћања:      60 дана  
Рок испоруке:      1 сат  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:   450.479,00 динара 
ПДВ - 10 % :                                                           996,08 динара                      
ПДВ - 20 % :                                                     88.103,80 динара  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:   539.578,80 динара 

 
 

Доставити: 
- портал јавних набавки 

      - сајт установе    
       

Дом здравља Бор 

директор 

спец. др мед.  Весна Радосављевић 

 
 

 
 


