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Посл.бр.10-13/19/5 
дана 25.07.2019.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 јавну набавку радова - санација кровног покривача Дома здравља у Новој Пазови, 
додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу: 

 
„ГРАДЊА МОНТ“ ДОО – Мали Зворник, Милоша Гајића 11  
са подизвођачем СПИР ,,ХИДРОТЕРМИНГ'' – Аранђеловац, Надежде и Растка Петровић 10 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 404.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 484.800,00 динара. 
 

  
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-
13/19/1 од 09.07.2019. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана 
22.07.2019.године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке 
радова - санација кровног покривача Дома здравља у Новој Пазови. 
 
Процењена вредност јавне набавке: 490.000,00 динара 
 
Благовремено тј. до дана 22.07.2019. до 08:00 часова  у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић 
Змај’’ запримљене су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:  
 

Редни 
број Назив понуђача 

Број под 
којим је 
понуда 
заведен 

Датум 

пријема 

Сат 

1. 
 

,,ГРО СТАТИК'' – Нови Сад, Булевар Деспота 
Стефана бр.13 

10-13/19/2-1 19.07.2019. 08:40 

2. 

„ГРАДЊА МОНТ“ ДОО – Мали Зворник, 
Милоша Гајића 11 са подизвођачем СПИР 

,,ХИДРОТЕРМИНГ'' – Аранђеловац, Надежде 
и Растка Петровић 10 

10-13/19/2-2 22.07.2019. 07:15 

 
 
Неблаговремених понуда није било. 
 

Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
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Комисија за јавне набавке је дана 25.07 2019.године сачинила Извештај о стручној оцени у коме 
је  констатовано следеће: 

 
- Понуђачу ,,ГРО СТАТИК'' – Нови Сад, Булевар Деспота Стефана бр.13 одбија се 
понуда јер је понуђена цена већа од процењене вредности набавке. 
 
Санација кровног покривача Дома здравља у Новој Пазови 
 

Редни 
бр. 

Опис радова Јед. мера Количина 

1. 2 3 4 

1. 

Пажљива демонтажа кровног покривача од црепа. Цреп спустити и 
поновно сложити на кров. Оштећени цреп заменити новим црепом , 

минимум 10% укупне количине. Извршити поправку оштећене 
лимарије. (у цену урачунати и поновну монтажу крова и набавку 

црепа ) 

м² 160 

2. 

Набавка и уградња ОСБ плоча дебљине 15 мм, плоче се 
постављају преко постојећих рогова. Ценом обухваћено и равнање 

постојећих рогова са потребним материјалом (штафла, даска и 
летва) 

м² 160 

3. 
Набавка и монтажа парапропусне и водонепропусне фолије. 

Преклоп фолије износи минимум 15цм м² 160 

4. 
Набавка и постављање кровне летве и подлетве као подлоге за 

мотажу црепа ( летва и подлетва димензије 3x5цм) м² 160 

5. 
Обрада вањских шпалетни на фасади око ПВЦ прозора са 

цементним малтером. м² 60 

 
 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 1.461.600,00 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 1.753.920,00 
 
 РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА: 5 дана од дана потписивања уговора 
 
 РОК ПЛАЋАЊА: 1. Аванс: / % пре почетка радова 
                     

2. Остатак: 30  дана од дана пријема фактуре и записника о извршеним 
радовима     потписаним од стране овлашћеног лица наручиоца 

 
ГАРАНЦИЈА:  2 године 
                               
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  30 дана 
 
 
Прихватљиве понуде добављача: 
 

Санација кровног покривача Дома здравља у Новој Пазови 
 

Редни 
бр. 

Опис радова Јед. мера Количина 

1. 2 3 4 

1. 

Пажљива демонтажа кровног покривача од црепа. Цреп спустити и 
поновно сложити на кров. Оштећени цреп заменити новим црепом , 

минимум 10% укупне количине. Извршити поправку оштећене 
лимарије. (у цену урачунати и поновну монтажу крова и набавку 

црепа ) 

м² 160 

2. Набавка и уградња ОСБ плоча дебљине 15 мм, плоче се 
постављају преко постојећих рогова. Ценом обухваћено и равнање 

м² 160 
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постојећих рогова са потребним материјалом (штафла, даска и 
летва) 

3. 
Набавка и монтажа парапропусне и водонепропусне фолије. 

Преклоп фолије износи минимум 15цм м² 160 

4. 
Набавка и постављање кровне летве и подлетве као подлоге за 

мотажу црепа ( летва и подлетва димензије 3x5цм) м² 160 

5. 
Обрада вањских шпалетни на фасади око ПВЦ прозора са 

цементним малтером. м² 60 

 
 
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 404.000,00 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: 484,800,00 
 
 РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:  4 дана од дана потписивања уговора 
 
 РОК ПЛАЋАЊА: 1. Аванс: 0% пре почетка радова 
                     

2. Остатак: 35 дана од дана пријема фактуре и записника о извршеним 
радовима     потписаним од стране овлашћеног лица наручиоца 

 
ГАРАНЦИЈА: 2 године 
                               
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 40  дана 
 
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља 
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
 
„ГРАДЊА МОНТ“ ДОО – Мали Зворник, Милоша Гајића 11  
са подизвођачем СПИР ,,ХИДРОТЕРМИНГ'' – Аранђеловац, Надежде и Растка Петровић 10 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 404.000,00 динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 484.800,00 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 пријема 
ове Одлуке, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама. 
 
                                                                                     
 
 

 Директор Дома здравља 
                                                                                                
       _______________________  
                   Др Снежана Табаковић 


