
ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 3234 

ДАТУМ: 22.04.2020. 

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. 3233 од 22.04.2020. 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  02/20- II 

- Ангажовање правног лица за услуге свакодневног чишћења и одржавања хигијене 

у просторијама Дома здравља – 

 

Уговор се додељује понуђачу „БЕОНИК“ д.о.о., ул. Солунска бр. 18, Београд,  понуда 

бр. 3187 од 21.04.2020. године 

 

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 њ е 

 
Наручилац је дана 13.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку услуге Ангажовање правног лица за услуге свакодневног 

чишћења и одржавања хигијене у просторијама Дома здравља и дана 13.04.2020. године 

објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

До истека рока за подношење понуда – 21.04.2020.године до 10.00 сати, на адресу 

наручиоца је пристигла 1 (једна) понуда. 

 

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 услуге- Ангажовање правног лица за услуге свакодневног 

чишћења и одржавања хигијене у просторијама Дома здравља  

Шифра и ознака из општег речника набавки: 

- 1940000- услуге чишћења 

- Јавна набавка није подељена по партијама. 

 

- Процењена вредност јавне набавке је око 3.600.000,00 динара (без ПДВ-а) 

 

2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

 



- Процењена вредност јавне набавке-3.600.000,00 динара без ПДВ-а 

- 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 сличних уговора у претходној години  

 

3. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО : 1 понуђач . 

 

4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 

 

1. „БЕОНИК“д.о.о., ул. Солунска бр. 18,Београд 

 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Најнижа понуђена цена. 

 

6. ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА: 

 

/ 

7. РАНГ ЛИСТА ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Прихватљиве и одговарајуће понуде 

- Назив и седиште понуђача                                                              - Понуђена цена 

 

1. „Беоник“doo, Београд                                                           3.576.000,00 дин без пдв-а 

 

8. ПОНУЂАЧ КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 

 

Имајући у виду ранг листу понуђача, насталу применом критеријума наведеног у тачки 5. 

овог Извештаја и прихватљивост понуда, Комисија констатује да једина и прихватљива 

понуда понуђача „Беоник“д.о.о., ул. Солунска бр. 18, Београд, понуда заведена код 

понуђача бр. 45/2020 од 15.04.2020. године, а код наручиоца под  бројем 3187 од  

21.04.2020.године. Стога предлаже наручиоцу да истом додели уговор за предметну јавну 

набавку. 

 

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 

                                                                                        ________________________________ 



 

 

 

 

 


