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Наручилац Дом здравља «Земун» 

 

Адреса Рада Кончара бр. 46 

 

Место Земун 

 

Број одлуке 03/5569-3         

 

Датум 22.12.2015 године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 68/2015), 

директор Дома здравља «Земун» доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 
 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача  TRI M-Autocentar d.o.o - Beograd, 

Vodovodska br. 158 c, ,број 03/5568 од 21.12.2015 године. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 04.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке 

мале вредности, услуга бр; 18/2015 ПО, – " Сервисирање и одржавање службених возила " 

за Партију 10 из претходног поступка јавне набавке мале вредности 18/2015 - Одржавање и 

сервисирање аутомобила – аутолимарске и фарбарске услуге  (Застава 101 , Југо 55, 

Флорида). 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 понуде. 

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истој. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/5569-2  од  22.12.2015. године, Комисија за 

предметну јавну набавку констатовала је следеће: 

 

 

1)Подаци о јавној набавци: 

     

 

Предмет јавне набавке 

Одржавање и сервисирање 

аутомобила – аутолимарске и 

фарбарске услуге  (Застава 101 , Југо 

55, Флорида) 

 

Редни број јавне набавке 18/2015 ПО 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 60.000,00  РСД 

-Вредност уговора о јавној 

набавци(без ПДВ-а)  60.000,00  РСД 

-Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом)                     72.000,00   РСД 
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2)Укупан број поднетих понуда: 4 

 
                                         Благовремене понуде  Неблаговремене понуде 

Број под којим је 

понуда заведена 
                   Назив/име понуђача 

                                      

Назив/име понуђача 

1 03/5552 SZR”RIS” Beograd / 

2 03/5562 Auto centar Andjelković d.o.o.-Beograd / 
3 03/5567 Autokomerc ASG  d.o.o-Beograd / 

4 03/5568 TRI M-Autocentar d.o.o -Beograd / 

 

3)Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 

 

 

4)  Критеријум за оцењивање понуда је  најнижа понуђена цена. 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

  

Назив/име понуђача Понуђена цена (без 

ПДВ-а)за норма сате 
1.  03/5568 TRI M-Autocentar d.o.o -Beograd 

3.780,00 

2.  03/5562 Auto centar Andjelković d.o.o.-Beograd 
9.600,00 

                  

 

 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 
   Подносилац понуде 

                                                                

Разлози за одбијање понуде 

                                            

03/5552 
SZR”RIS” Beograd Понуда неприхватљива; понуђач није  

припремио  понуду у складу са извршеном 

изменом у делу конкурсне документације, 

образац структуре цене са упутством како да 

се попуни.Измене и допуне су саставни део 

конкурсне документације сходно чл.63.ЗЈН. 

Понуђена цена норма сати  58.500,00 динара 

без ПДВ-а. 

03/5567 Autokomerc ASG  d.o.o-Beograd Понуда неприхватљива; није исказана цена 

резервних делова  за ставке 2 и 3 за возило 

Флорида захтевано конкурсном 

документацијом наручиоца. 

Понуђена цена норма сати  1.830,00 динара 

без ПДВ-а. 
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5)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда  

бр.03/5568 од 21.12.2015.године, Понуђача; 

 

         TRI M-Autocentar d.o.o -Beograd, Vodovodska br. 158 c 
 

и предложила одговорном лицу наручиоца његов избор. 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом се понуда бр.03/5568 

од 21.12.2015.године понуђачa, TRI M-Autocentar d.o.o -Beograd, Vodovodska br. 158 c                                                                                                               

,  бира као најповољнија. 

 

 

 

 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

 

 
Да                                                        Не 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

 

 

  Директор Дома здравља         

                «Земун» 

__________________________   

     Др Ксенија Узуновић 

 

 

 

 

     

 

 

 x 


