
ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 2504 

ДАТУМ: 23.04.2018. 

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. 2503 од 23.04.2018. 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  02/18- II 

- РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ СА СЕРВИСИРАЊЕМ И ОДРЖАВАЊЕМ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА– 

 

Уговор се додељује понуђачу „Cobra RIV“доо, ул. 1300 Каплара бр. 44, Горњи 

Милановац, понуда бр. 120/18 од 05.04.2018. године, са подизвођачем „Cobra PLUS“ 

doo, ул. Браће Петровића бр. 1, Горњи Милановац. 

 

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 27.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, бр. 1937 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 дана 29.03.2018. године објавио је позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. Због измена конкурсне документације, дана 

05.04.2018. године објављено је Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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 6 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 

 

- Процењена вредност јавне набавке је око 3.300.000,00 динара (без ПДВ-а) 

 

2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

- ЈНМВ бр. 02/18- II- резервни ауто делови са сервисирањем  одржавањем моторних 

возила и уградњом резервних делова, процењена вредност јавне набавке- 3.300.000,00 

динара без ПДВ-а 

- Средства за јавну набавку предвиђена од стране РФЗО  

- Поступак јавне набавке мале вредности 

- Оквирни датум покретања поступка- март 2018. године  

- Оквирни датум закључења уговора- април 2018. године 

- Оквирни датум извршења уговора- април 2019. године 

- Разлог покретања поступка: обављање делатности установе 

- Начин утврђивања процењене вредности: вредност сличних уговора у претходној години 

 

3. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО : 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. „PRESTIGE plus auto“ доо, ул. Слободе бр. 5А, Крагујевац 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума: 

 

1) понуђена цена ( укупна упоредна вредност понуде ): 

 

Број пондера понуђене цене=  најнижа понуђена цена_________      х 80 пондера 



                                                      понуђена цена оцењиване понуде 

 

2) удаљеност локације понуђача где ће се пружати услуге од седишта наручиоца : 

 

Број пондера по удаљености: 

- ако је удаљеност локације понуђача где ће се пружати услуге од седишта наручиоца , до 

15 км = 20 пондера; 

- ако је удаљеност локације понуђача где ће се пружати услуге од седишта наручиоца , од 

15 до 25 км = 10 пондера; 

- ако је удаљеност локације понуђача где ће се пружати услуге од седишта наручиоца , 

већа од 25 км = 0 пондера. 

 

Максимални број пондера је 100. 

 

6. ПРИМЕДБЕ ПОНУЂАЧА: 

 

Приликом отварања понуда, присутни представник понуђача „PRESTIGE plus auto“ доо, 

ул. Слободе бр. 5А, Крагујевац изнео је примедбу да понуда другог понуђача „Cobra RIV“ 

доo, ул. 1300 Каплара бр. 44, Горњи Милановац не садржи Извештај о бонитету као доказ 

о финансијском капацитеу. Исту је унео у записник о отварању понуда.  

Комисија је одмах одговорила на такву примедбу, усменим одговором, да примедба није 

оправдана. Наиме, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је 

да се испуњеност свих услова, укључујући и финансијски капацитет, као додатни услов, 

доказује достављањем изјаве под кривичном и материјалном одговорношћу да понуђач 

испуњава све обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом, у 

складу са чл. 77, став 4. Закона о јавним набавкама. Наручилац је пре доношења одлуке о 

додели уговора, у складу са конкурсном документацијом, тражио Извештај о бонитету, 

као доказ испуњености додатног услова финансијског капацитета, који је понуђач 

доставио у остављеном року.  

 

7. РАНГ ЛИСТА ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Прихватљиве и одговарајуће понуде 

- Назив и седиште понуђача                                                              Пондери: 

 

1. партија бр. 1 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 221.577,50 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 73 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         

                                                                              Укупан број пондера: 93 

2) „PRESTIGE plus auto“ доо                               1) понуђена цена: 202.398,00 дин без пдв-а 

Крагујевац број пондера: 80 

                                                                                2) удаљеност: 45,4 км 

                                                                                         Број пондера: 0 

                                                                                Укупан број пондера: 80 



2. Партија бр. 2 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 745.675,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 80 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         

                                                                              Укупан број пондера: 100 

 

2) „PRESTIGE plus auto“ доо                               1) понуђена цена: 763.207,00 дин без пдв-а 

Крагујевац број пондера: 78 

                                                                                2) удаљеност: 45,4 км 

                                                                                         Број пондера: 0 

                                                                                Укупан број пондера: 78 

 

3. Партија бр. 3 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 181.278,34 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 80 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         

                                                                              Укупан број пондера: 100 

 

2) „PRESTIGE plus auto“ доо                               1) понуђена цена: 182.963,00 дин без пдв-а 

Крагујевац број пондера: 79 

                                                                                2) удаљеност: 45,4 км 

                                                                                         Број пондера: 0 

                                                                                Укупан број пондера: 79 

 

4. Партија бр. 4 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 79.175,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 76 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         

                                                                              Укупан број пондера: 96 

 

2) „PRESTIGE plus auto“ доо                               1) понуђена цена: 75.459,00 дин без пдв-а 

Крагујевац број пондера: 80 

                                                                                2) удаљеност: 45,4 км 

                                                                                         Број пондера: 0 

                                                                                Укупан број пондера: 80 

 

 

 

5. Партија бр. 5 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 196.868,33 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 72 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         



                                                                              Укупан број пондера: 92 

 

2) „PRESTIGE plus auto“ доо                               1) понуђена цена: 178.185,00 дин без пдв-а 

Крагујевац број пондера: 80 

                                                                                2) удаљеност: 45,4 км 

                                                                                         Број пондера: 0 

                                                                                Укупан број пондера: 80 

6. Партија бр. 6 

1) „Cobra RIV“,                                                   1) понуђена цена : 859.966,00 дин без пдв-а 

Горњи Милановац                                                      број пондера: 80 

                                                                              2) удаљеност: 2 км   

                                                                                       Број пондера: 20         

                                                                              Укупан број пондера: 100 

 

 

 

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, најповољнију, понуду за партије бр. 1, 2, 3, 4, 

5 дао понуђач  «Cobra RIV» доо, ул. 1300 Каплара бр. 44, Горњи Милановац, понуда бр. 

250/17 од 20.5.2017. године, са подизвођачем «Cobra PLUS» доо, ул. Браће Петровић бр. 1, 

Горњи Милановац, а да је за партију бр. 6 наведени понуђач дао једину понуду. 

 

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 
 

_________________________________ 


