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Посл.бр.10-8/18/5 
Дана 30.05.2018.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 добра – дизел агрегат за потребе Дома здравља додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 
 

 
Дизел агрегат 
 
Заједничка понуда;  
Носилац посла: DOO ,,TEHNOLINK’’ 
Учесници у заједничкој понуди: 
DOO ,,SENERMAX’’  
DOO ,,AMKOR''  
DOO ,,INSTAL TEH'' 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.073.480,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.288.176,00 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.10-8/18/1 од 30.04.2018. године, спроведен је поступак 
јавне набавке мале вредности, те је дана 14.05.2018.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке добра – дизел 
агрегата 
 
Процењена вредност јавне набавке: 1.250.000,00 динара 
 

Благовремено, тј. до дана 14.05.2017. год. до 08:00 часова, пристигле су следеће понуде:  

 
Редни 
број 

Назив понуђача 
Број под којим 

је понуда 
заведена 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

Заједничка понуда; носилац посла DOO 
,,TEHNOLINK’’ – Огледна поља 55, Ченеј; 

Учесници у заједничкој понуди: 
DOO ,,SENERMAX’’ – Ченеј 

DOO ,,AMKOR'' – Бачки Петровац 
DOO ,,INSTAL TEH'' - Београд 

10-8/18/2-1 14.05.2018. 07:45 

2. 
,,ENERGOGLOBAL'' DOO – Фрушкогорска 57, 

Футог 
10-8/18/2-2 14.05.2018. 07:50 

 Неблаговремених понуда нема. 
 
Нема понуђача чије су понуде одбијене. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде,  примењивао се критеријум – најнижа понуђена цена. 
 

 
Комисија за јавне набавке је дана 29.05.2018. сачинила Извештај о стручној оцени: 
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Прихватљиве понуде добављача: 
 
Дизел агрегат 
 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 
Услови 

плаћања 
Рок 

испоруке 
Гарантни 

рок 
Рок важења 

понуде 

1. 

Заједничка понуда;  
Носилац посла: DOO ,,TEHNOLINK’’ 

Учесници у заједничкој понуди: 
DOO ,,SENERMAX’’  

DOO ,,AMKOR''  
DOO ,,INSTAL TEH''  

1.073.480,00 1.288.176,00 45 дана 30 дана 36 месеци 60 дана 

2. ,,ENERGOGLOBAL'' DOO 1.180.000,00 1.416.000,00 45 дана 30 дана 36 месеци 60 дана 

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим 
понуђачем: 
Заједничка понуда;  
Носилац посла: DOO ,,TEHNOLINK’’ 
Учесници у заједничкој понуди: 
DOO ,,SENERMAX’’  
DOO ,,AMKOR''  
DOO ,,INSTAL TEH'' 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.073.480,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.288.176,00 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 
                                                

                                                                                 ___________________________ 
          Спец. др мед. Александар Омеровић 
 


