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Наручилац Дом здравља  "Краљево" 

Адреса Југ Богданова 110 

Место Краљево 

Број одлуке 12 – 1/15 – 3 

Датум 06.07.2015. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12), директор доноси:  

 

 

О Д Л У КУ  

о додели уговора 

 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „Помоћ на друму 987“ Краљево број 1900 

од 03.07.2015. године. 

 

О Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

Дом здравља  "Краљево“, као наручилац је дана 19.06.2015. године донео одлуку о покретању 

преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. 

тачка 1. Закона о јавним набавкама број 5 – 443 за јавну набавку услуга одржавање и сервисирање 

возила – услуге регистрације возила, редни број јавне набавке 12 – 1/15. Јавна набавка није 

обликована по партијама. 

 

Како је наручилац у преговарачки поступак позвао само понуђаче који су учествовали у отвореном 

поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим неће бити објављен позив за 

подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку  не може бити већа од понуђене 

цене у отвореном поступку.  

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда 

и сачинила извештај о истом. 

 

У извештају о стручној оцени понуда број 12 – 1/15 – 2 од 05.07.2015. године, Комисија за јавне 

набавке је констататовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

Добра  

Услуге × 

Радови  

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге одржавања и сервисирања 

возила – услуге регистрације возила 

Ознака из општег речника набавки 

Услуге поправки,одржавања и 

сервисирања возила (50100000) 

Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу  

(без ПДВ – а) 800.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке по јединици мере  

(без ПДВ – а) 870.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци на годишњем нивоу 

(без ПДВ – а) 

800.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци по јединици мере износи  

(са ПДВ – ом) 

709.581,00 динара 

 

3) До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде. 
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4) Благовремено, тј. до 03.07.2015. године до 10 часова пристигле су понуде понуђача 

Р.бр. Назив понуђача Број понуде Датум подношења понуде 

1. „Аутоделови Миликић“ Краљево са 

подизвођачем „Аутонаутик центар“ Краљево 

1882 01.07.2015. 

2. „Помоћ на друму 987“ Краљево 1900 03.07.2015. 

 

5) Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена. 

 

6) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже понуђена цена. 

 

Услуга одржавања и сервисирања возила – услуге регистрације возила 

Р. бр. Назив / име понуђача Понуђена цена по јединици мере 

1. 
„Аутоделови Миликић“ Краљево са подизвођачем 

„Аутонаутик центар“ Краљево 

729.070,88 динара 

2. 
„Помоћ на друму 987“ Краљево 709.581,00 динара 

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

„Помоћ на друму 987“ Краљево. Иста је прихватљива и одговарајућа. Како је очекивана вредност по 

јединици мере 870.000,00 динара, а понуђена вредност 709.581,00 динара и понуђена цена у овом 

преговарачком поступку није већа од понуђене цене у отвореном поступку, комисија предлаже 

наручиоцу његов избор. 

 

7) Разлози за примену преговарачког поступка: 

У складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона предвиђено је да наручилац може спроводити 

преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном поступку 

добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у 

поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац 

одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном 

поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за 

подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку  не може бити већа од понуђене 

цене у отвореном поступку. 

 

Наручилац је покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, 

сагласно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, јер су у отвореном поступку за 

предметну набавку поступак број ЈН 13 – 4/15, за коју је позив за подношење понуда објављен на 

Порталу јавних набавки као и на интернет адреси наручиоца дана 06.04.2015. године, донета одлука 

о обустави број 13 – 4/15 – 8 од 19.05.2015. године јер су пристигле две понуде које су 

неприхватљиве (понуда понуђача „Autodelovi Milikić“ Краљево са подизвођачем ,,Аutonautik centar“ 

Краљево заводни број 1368 од 06.05.2015. године и понуда понуђача ,,Pomoć na drumu 987” Краљево 

заводни број 1371 од 06.05.2015. године. Како ће се у преговарачки поступак позвати само понуђаче 

који су учествовали у отвореном поступку неће бити објављен позив за подношење понуда. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније 

понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда из 

става 1. бира као најповољнија. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 10 дана од дана пријема исте.  

              

             ЗА НАРУЧИОЦА  

     ДИРЕКТОР, 

       ______________________________ 

                     Др Љубомир Стефановић,  

суб. спец. реуматолог 


