
Дом здравља Бор 
Николе Kоперника 2-4, Бор 
Број:   2823 
Дана: 10.06.2019.год 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама РС, Извештаја о стручној оцени поуда бр.2822 од 
10.06.2019.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор, директор доноси  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЈН бр. 08/2019 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: 
За Партију 1- KOMPJUTER CENTAR-Трг ослобођења бр.8;19210 Бор, Број/датум под којим 
је понуда заведена:2522 од 27.05.2019.године укупно 100 пондера 
За Партију 2-ставка 1,2- BIRO UNIVERZAL NIŠ, ул.Булевар Немањића 15/IV, 18000 Ниш:    
број/датум под којим је понуда заведена: 2521 од 27.05.2019.године -укупно 95 пондера 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Наручилац је дана  14.05.2019.године донео Одлуку бр. 2294 о покретању поступка јавне 

набавке 08/2019 за набавку Компјутерске опреме, за потребе ИТ сектора Дома здравља Бор, за 
период од 12 месеци  по партијама. 

 
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 14.05.2019.године и 
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 2527 од 
27.05.2019.године комисија је приступила стручној оцени понуда. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 2822 од 10.06.2019.године комисија је констатовала 
следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:  
Предмет јавне набавке број 08/2019 су добра, по партијама 
Партија 1 – Компјутерска опрема  проц.вредн. 683.000,00   
Партија 2 – Тонери, са одржавањем штампача,проц.вредн.   150.000,00 
Укупно:833.000,00 динара без ПДВ-а   
За период од 12 месеци. 
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 2019.годину 

3. Одступања од плана набавки са образложењем : У складу са чланом 107. став 4. Закона 
о јавним набавкама РС.,начела економичности поступка, Комисија прихвата понуду бр. 
2522 од 27.05.2019.године Компјутер центра за партију 1 и ако је понуђена цена већа од 
процењене вредности наручиоца али није већа од упоредиве тржишне цене за поменута 
добра. 

4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: / 
5. У поступку јавне набавке учествовaло je :  2 понуде. 
6. Основни подаци о понуђачима :  

 
Р.бр Број  и датум под којим је 

понуда заведена  
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Час 

пријема  
1 2521 од 27.05.2019.године BIRO UNIVERZAL NIŠ 09.40 
2 2522 од 27.05.2019.године KOMPJUTER CENTAR 09.42 

 
 
 
 
 



 
 
 

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: 
/// 

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: 
За партију 1: 
- понуђена цена      50 пондера 
- рок плаћања         20 пондера 
- рок испоруке         30 пондера 
За партију 2: 
- понуђена цена тонера                    50 пондера 
- понуђена цена одржав.штампача           20 пондера 
- рок испоруке                      30 пондера 

12. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
ПАРТИЈА 1: 
Назив и седиште понуђача: KOMPJUTER CENTAR-Трг ослобођења бр.8;19210 Бор  
Број/датум под којим је понуда заведена: 2522 од 27.05.2019.године 
Понуда се подноси:    Самостално за Партију 1.Партија 2. 
Рок важења понуде:   120 дана      
Рок плаћања:      60 дана  
Рок испоруке:      5 дана  
Партија 1 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:                     1.001.315,00  динара 
ПДВ - 20 % :                                                              200.263,00  динара  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 1.201.578,00 динара 
100 пондера 
Партија 2 
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:             144.260,50 динара                 
ПДВ - 20 % :                                                      28.852,10 динара  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 173.112,60  динара 

Обавезујемо се да одржавање ласерских штампача извршимо по цени од 3.750,00  динара (без 
ПДВ-а)/по штампачу 

Обавезујемо се да одржавање матричних штампача извршимо по цени од 3.750,00   динара 
(без ПДВ-а)/по штампачу 
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА без.ПДВ-а динара (без ПДВ-а)/по штампачу 
7.500,00 динара 

Партија 2: 
Назив и седиште понуђача: BIRO UNIVERZAL NIŠ адр.Бул.Немањића 15/4.,18000 Ниш 
Датум под којим је понуда заведена: 2521 од 27.05.2019.године 
Понуда се подноси:    Самостално за партију бр.2 
Рок важења понуде:    95 дана      
Рок плаћања:       60 дана  
Рок испоруке:        1 дан 
Партија 2 

    УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:          138.200,00 динара                 
ПДВ - 20 % :                                                   27.640,00 динара  



УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 165.840,00 динара 
Обавезујемо се да одржавање ласерских штампача извршимо по цени од  5.000,00 динара 
(без ПДВ-а)/по штампачу 
Обавезујемо се да одржавање матричних штампача извршимо по цени од 5.000,00динара 
(без ПДВ-а)/по штампачу 
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА без.ПДВ-а динара (без ПДВ-а)/по штампачу 
10.000,00 

Ранг листа за партију бр.2 
BIRO UNIVERZAL NIŠ KOMPJUTER CENTAR 

понуђена цена тонера : 138.200,00—50 пондера понуђена цена тонера : 144.260,50—47,89 пондера 
цена одржав.штампача : 10.000,00-15 пондера    цена одржав.штампача:7.500,00—20 пондра 
рок испоруке:1 дан—30 пондера рок испоруке: 5 дана—6 пондера 

Укупно:95 пондера Укупно 73,89 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 
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 

директор 

  спец. др мед.  Весна Радосављевић 

 
 

 


