
ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 4125 

ДАТУМ: 18.05.2020. 

 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр.4124 Од 18.05.2020.године, в.д. 

директора Дома здравља Горњи Милановац доноси  

 

О Д Л У К У 

О 

Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 БРОЈ: ЈНМВ  05/20- II 

- РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ СА СЕРВИСИРАЊЕМ И ОДРЖАВАЊЕМ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА– 

 

1. За партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 уговор се додељује понуђачу „Cobra RIV“доо, ул. 1300 

Каплара бр. 44, Горњи Милановац, са подизвођачем „Cobra PLUS“ doo, ул. Браће 

Петровића бр. 1, Горњи Милановац, понуда бр. 4010 од 15.05.2020. године. 

 

2. За партију бр. 7 уговор се додељује понуђачу „Јевтовић ауто“ доо, Прислоница бб, 

Чачак, понуда бр. 4034. 

 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од 

дана доношења! 

 

О б р а з л о ж е ње 

 
Наручилац је дана 07.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, бр. 3606 за јавну набавку резервних ауто делова са сервисирањем и 

оддржавањем моторних возила и уградњом резервних делова, делови и прибор за возила и 

њихове моторе- 34300000, услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и 

припадајућу опрему- 50110000, а истог дана објавио је позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки.  

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца  пристигле су  2 (две) понуде. 

 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручну оцену понуда и 

саставила извештај.  

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

- Предмет јавне набавке су добра- резервни ауто делови са сервисирањем и одржавањем 

моторних возила и уградњом резервних делова 

Шифра и ознака из општег речника набавки: 



- делови и прибор за возила и њихове моторе- 34300000 

- услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему- 50110000 

 

- Јавна набавка је подељена по партијама и то у 7 партија:  

Партија бр. 1- сервисирање и одржавање возила марке LADA са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом 

Партија бр. 2- сервисирање и одржавање возила марке FIAT са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом 

Партија бр. 3- сервисирање и одржавање возила марке ZASTAVA са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом 

Партија бр. 4- сервисирање и одржавање возила марке CITROEN са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом 

Партија бр. 5- сервисирање и одржавање возила марке OPEL са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом 

Партија бр. 6- Спољне ауто гуме са услугом замене 

Партија бр. 7- сервисирање и одржавање возила марке DACIA са набавком и уградњом 

оригиналних или компатибилних резервних делова са оригиналом, од стране овлашћеног 

сервиса 

 

- Процењена вредност јавне набавке је око 2.250.000,00 динара (без ПДВ-а) 

  Процењена вредност по партијама: 

  Партија бр.1 – 150.000,00 динара (без ПДВ-а) 

  Партија бр.2 – 850.000,00 динара (без ПДВ-а) 

  Партија бр.3-  20.000,00  динара (без ПДВ-а) 

  Партија бр.4- 550.000,00 динара (без ПДВ-а) 

  Партија бр.5-300.000,00 динара (без ПДВ-a) 

  Партија бр.6-300.000,00 динара (без ПДВ-а) 

  Партија бр.7-80.000,00 динара (без ПДВ-а) 

 

2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

- ЈНМВ бр. 05/20- II- резервни ауто делови са сервисирањем  одржавањем моторних 

возила и уградњом резервних делова, процењена вредност јавне набавке- 2.250.000,00 

динара без ПДВ-а 

- Средства за јавну набавку предвиђена од стране РФЗО  

- Поступак јавне набавке мале вредности 

- Оквирни датум покретања поступка- март 2020. године  

- Оквирни датум закључења уговора- април 2020. године 

- Оквирни датум извршења уговора- април 2021. године 

- Разлог покретања поступка: обављање делатности установе 

- Начин утврђивања процењене вредности: вредност уговора, закључених по претходно 

спроведеном поступку предметне јавне набавке, усклађена са оквирно планираним 

количинама резервних ауто делова и очекиваним променама цена 

 

3. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ УЧЕСТВОВАЛА : 2 понуђача  

 



4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 

 

 1.  „Cobra RIV“ доo, ул. 1300 Каплара бр. 44, Горњи Милановац     са         

 - Подизвођачем: «Cobra PLUS» доо, ул. Браће Петровић бр. 1, Горњи Милановац 

2. „Јевтовић ауто“ доо, Прислоница бб, Чачак 

 

 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

   Најнижа понуђена цена. 

 

6. ЗАХТЕВИ ПРЕМА ПОНУЂАЧИМА: 

     

 

7. РАНГ ЛИСТА ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Прихватљиве и одговарајуће понуде 

- Назив и седиште понуђача                                        Понуђена најнижа цена 

 

1. партија бр. 1 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 199.810,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                       

                                                                               

                                                                                        

                                                                              

2. Партија бр. 2 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 868.899,99 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                       

                                                                               

                                                                              

 

3. Партија бр. 3 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 65.855,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                       

                                                                               

                                                                                        

                                                                              

 

4. Партија бр. 4 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 102.028,33 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                                                                                                       

                                                                                        

                                                                              

 

5. Партија бр. 5 



1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена :233.558,33 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                       

                                                                               

                                                                                        

                                                                              

 

6. Партија бр. 6 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 603.250,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                       

                                                                               

                                                                                                

                                                                               

 

7. Партија бр. 7                                                1) понуђена цена : 363.049,56 дин без пдв-а 

1) „Јевтовић ауто“ доо,  

Чачак                                                                   

                                                                                            

                                                                               

 

 

8. ПОНУЂАЧ КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 

 

Након отварања понуда и њихове стручне оцене комисија је констатовала да је, у складу 

са критеријумом из тачке 5. овог Извештаја, једину и прихватљиву понуду за партије бр. 1, 

2, 3, 4, 5 и 6  дао понуђач  «Cobra RIV» доо, ул. 1300 Каплара бр. 44, Горњи Милановац, са 

подизвођачем  «Cobra PLUS» доо, ул. Браће Петровић бр. 1, Горњи Милановац, понуда бр. 

4010 од 15.05.2020. године, а за партију бр. 7 једину и прихватљиву понуду дао је понуђач  

„Јевтовић ауто“ доо, Прислоница бб, Чачак, понуда бр. 4034 од 15.5.2020. године. 

 

На основу напред наведеног, в.д.директора наручиоца доноси одлуку као у диспозитиву.  

 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од 

дана доношења. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

 

в.д. директора Дома здравља  

др Александар Чивовић 
 

_________________________________ 

 


