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Посл.бр.10-11/16/5 
Дана 13.05.2016. године 
 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

За набавку радова за реконструкцију и доградњу главне зграде додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ 

 
GZZ ,,GRADNJA'' – Стара Пазова 

DOO ,,GRADNJA MONT’’ – Мали Зворник 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1. 599.096,05 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1. 918.915,26 динара. 
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 О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-11/16 од 22.04.2016. године, спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности, те је дана 12.05.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке радова за 
реконструкцију и доградњу главне зграде. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 2.360.000,00 динара 
  
 
Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под којим је 
понуда заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,DEKOR LIFE'' DOO – Паланка 112. Сремска Митровица 
10-11/16-1 

10-11/16-1-2 
11.05.2016. 
12.05.2016. 

07.45 
08:50 

2. ,,KUĆA STIL’’ DOO – Краља Петра I бб, Свилајнац 10-11/16-2 12.05.2016. 10:20 

3. 
GZZ ,,GRADNJA'' – Карађорђева 11, Стара Пазова 

DOO ,,GRADNJA MONT’’ – Милоша Гајића 11, Мали Зворник 
10-11/16-3 12.05.2016. 10:35 

4. 
,,MIŠIĆ NS TIM’’DOO – Бранка Радичевића 153 

,,PROSISTEM INŽENJERING TIM’’DOO – Зрењанински пут 86-О, 
Београд 

10-11/16-4 12.05.2016. 10:50 

 
Неблаговремених понуда нема. 
 
Критеријум за оцењивање понуда је: економски најповољнија понуда..  

 
 1.цена ............................................................................... до 60 пондера 

 

- цена понуде представља укупну, коначну, вредност понуде; 

- Понуђач са најниже понуђеном вредношћу понуде добија максимални број бодова (60 пондера); 

 

- Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле: 
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Најнижа коначна понуђена цена/ вредност партије бодованог понуђача x 60 пондера 

 

 2.Рок завршетка радова............................................................ до 20 пондера 

 

до 30 радних дана...........................................20 пондера 

 

Од 31 до 40 радних дана..................................10 пондера 

 

Од 41 до 50  радних дана......................................0 пондера 

 

 3.Гарантни рок...................................................................до 20 пондера 

 

2 године ........................................................0 пондера 

3 године.........................................................5 пондера 

4 године........................................................10 пондера 

5 година и више ...........................................20 пондера  

 
Уколико два или више понуђача имају исти број бодова, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
 
 

 
Комисија за јавне набавке је дана 12.05.2016. сачинила Извештај о стручној оцени: 
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Констатовано је да понуђач ,,MIŠIĆ NS TIM’’DOO - Стара Пазова, који је учествовао у заједничкој понуди са понуђачем ,,PROSISTEM INŽENJERING 
TIM’’DOO – Београд, није доставио тражени извештај о бонитету БОН – ЈН, сходно конкурсној документацији, те се његова понуда одбија као 
неисправна. 
 

Назив понуђача 

Укупна цена 
радова са 

материјалом 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
радова са 

материјалом 
(са ПДВ-ом) 

Аванс Остатак Рок завршетка радова Гаранција 
Рок важења 

понуда 

2 3 4      

,,MIŠIĆ NS TIM’’DOO 

,,PROSISTEM 
INŽENJERING TIM’’DOO 

1.561.941,44 1.874.336,92 / 15 дана 
 29 дана од дана уплате 

аванса 
 5 година 30 дана 

 
 

Понуде понуђача који су доставили исправну конкурсну документацију: 

 

Реконструкција и доградња главне зграде   
 

Ред. 
бр. 

Назив понуђача 

Укупна цена 
радова са 

материјалом 
(без ПДВ-а) 

Укупна цена 
радова са 

материјалом 
(са ПДВ-ом) 

Аванс Остатак Рок завршетка радова Гаранција 
Рок важења 

понуда 

1 2 3 4      

1. ,,DEKOR LIFE'' DOO 1.638.045,20 1.965.564,24 10% 45 дана 
 39 дана од дана уплате 

аванса 
5 година 30 дана 

2. ,,KUĆA STIL’’ DOO 1.857.738,00 2.226.885,60 10% 15 дана 
30 дана од дана уплате 

аванса 
3 године 30 дана 

3. 

GZZ ,,GRADNJA'' 

DOO ,,GRADNJA MONT’’ 
1.599.096,05 1.918.915,26 10% 45 дана 

 30 дана од дана уплате 
аванса 

 5 година 45 дана 
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БОДОВАЊЕ 
 

Ред. 
бр. 

Назив понуђача 
Укупна цена радова са 

материјалом (без ПДВ-а) 
Рок завршетка 

радова 
Гарантни рок 

Укупно 
бодова 

1 2 3 4 5 6 

1. ,,DEKOR LIFE'' DOO 58.58 10 20 88.58 

2. ,,KUĆA STIL’’ DOO 51.65 20 5 76.65 

3. 

GZZ ,,GRADNJA'' 

DOO ,,GRADNJA MONT’’ 
60 20 20 100 

 
Сходно критеријуму за оцењивање понуда – економски најповољнија понуда, утврђено је да је понуђач GZZ ,,GRADNJA'' – Стара Пазова, 
који је учествовао у заједничкој понуди са понуђачем DOO ,,GRADNJA MONT’’ – Мали Зворник, по извршеном бодовању понудио најбоље 
услове за извођење радова реконструкције и доградње главне зграде, те је предлажено директору Дома здравља, закључење уговора о 
јавној набавци са следећим понуђачем: 

GZZ ,,GRADNJA'' – Стара Пазова 

DOO ,,GRADNJA MONT’’ – Мали Зворник 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1. 599.096,05 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1. 918.915,26 динара. 
 
 
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 
 
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
                                                                                             Директор Дома здравља 
  
                                                                                              Др Александар Омеровић 
 
                                                                                      ___________________________ 


