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Овај документ је послат/објаљен електронским путем од стране Наручиоца 

На На основу члана 108 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, број 124/2012 од 
29.12.2012.“) дана 14.07.2014. Директор Опште болнице Суботица следећу: 

 

- О Д Л У К У - 
о додели уговора у поступку јавне набавке 

 
Додељује се уговор о јавној набавци радова  понуђачу: 
 
БОНУС СТАН д.о.о.  Приморска 84б , Нови Сад  МБ: 20674253 ПИБ: 106754801 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Наручилац је дана 02.07.2014. донео одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 62/14-Р/ПП , 

за јавну набавку радова – Грађевинско – занатски радови (кречење просторија и санација 
зидова, замена ПВЦ столарије и кровопокривачки радови). 

2.  За наведену јавну набавку наручилац је послао позив за прикупљање понуда следећим понуђачима: 
„Javornik d.o.o.“ Суботица, „Smb gradnja d.o.o.“ Суботица, „Тehnograd s.z.r.“ Суботица 

      „Azur д.о.о.“ Сента и „Корал СУ“ д.о.о. Суботица`и објавио конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. До истека рока за подношење понуда на адресу 
наручиоца приспело је 4 понуде. 

3.  Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила преговарању у три 
круга и извршила стручну оцену понуда и сачинила извештај о истом. 

4.  У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-3641/и од 14.07.2014., Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће: 

извод из извештаја Комисије за јавне набавке: 
 
2.  Пoдaци o jaвнoj нaбaвци: 

 

Прeдмeт jaвнe нaбaвкe: 
Грађевинско – занатски радови (кречење просторија и 
санација зидова, замена ПВЦ столарије и 
кровопокривачки радови) 

Врста предмета јавне наабвке: Радови 

Рeдни брoj jaвнe нaбaвкe: 62/14-Р/ПП 

Прoцeњeнa врeднoст jaвнe нaбaвкe (бeз ПДВ-a)   7.750.000,00 

Врeднoст угoвoрa o jaвнoj нaбaвци (бeз ПДВ-a)    5.600.000,00 

Врeднoст угoвoрa o jaвнoj нaбaвци  (сa ПДВ-oм) 6.720.000,00 

 
3.  Пoдaци из плана набавки:  1.3.1.   , проц.вредност 7.750.000,00 

 
         евентуална одступања од плана набавки  :  нема 
 
4.   Разлози и околности које оправдавају примену поступка : хитност, прибављено позитивно  мишљење 

управе за јавне набавке 
 
5.   Основни подаци о понуђачима и поднетим понудама:  

Р.Бр. НAЗИВ, АДРЕСА ПOНУЂAЧA ДEЛ.БРOJ ПАРТИЈЕ 

1 YUMOL д.о.о. Грабовачка 10 , 24000 Суботица  01-4211 - 

2 БОНУС СТАН д.о.о. Приморска 84б , 21000 Нови Сад  01-4212 - 

3 АЗУР д.о.о. Поштанска 33 , Сента  01-4223 - 

4 ЈАВОРНИК д.о.о. Пролетерских бригада 123 , 24000 Суботица  01-4225 - 

 
      Нeблaгoврeмeних пoнудa ниje билo. 
 
6.  Нaзиви пoнуђaчa чиje су пoнудe oдбиjeнe и рaзлoзи зa њихoвo oдбиjaњe, понуђена цена одбијених:  
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Понуђач Разлог одбијања Понуђена цена без ПДВ 

АЗУР д.о.о. 
Неприхватљива понуда Није наведен елемент критеријума, 
није приложена меница и докази о испуњавању услова из 
тачака 2 и 6б. 

7.545.969,00 

 
 
7.   Критeриjум зa oцeњивaњe пoнудa je: Eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa 
      Нaчин примeнe мeтoдoлoгиje дoдeлe пoндeрa:  

 

 Елемент критеријума методологија примене Макс.број пондера 

14.2.1 Цена формула: 80/понуђена цена  х  најнижа понуђена цена 80 

14.2.2 Рок извршења (у данима) скала: 10-20 (20п); 20-30(10п) ; 30-35(0п) 20 

 
8.    Оцeњивaње понуда прeмa мeтoдoлoгиjи бoдoвaњa: 
 

Понуђач YUMOL д.о.о. БОНУС СТАН д.о.о. ЈАВОРНИК д.о.о. 

 Понуђено Пондери Понуђено Пондери Понуђено Пондери 

Цена 6.330.000,00 70,77 5.600.000,00 80,00 5.750.000,00 77,91 

Рок извршења (дани) 29 10,00 19 20,00 19 20,00 

УКУПНО ПОНДЕРИ  80,77  100,00  97,91 

РАНГ 3 1 2 

 

 
9.   Нaзив пoнуђaчa чиjа је пoнуда нajпoвoљниjа:  БОНУС СТАН д.о.о. 
10. Кoмисиja, нaкoн стручнe oцeнe пoнудa, кoнстaтуje слeдeћe : 

a) Пoнудe понуђача наведених у тачки 6. су прихватљиве и oдгoвaрajућe. 
b) Кoмисиja Нaручиoцу прeдлaжe избoр нajпoвoљниjе пoнуде наведене у тачки 7. 
c) Изaбрaни пoнуђaч извршaвa нaбaвку сaмoстaлнo. 

 

крај извода 

 
5. Одговорно лице наручиоца на основу Извештаја Комисије за јавну набавку је на основу законског 

овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде којом се понуда понуђача БОНУС СТАН 
д.о.о. бира као најповољнија.  

6. Горе наведена Одлука је донета на основу одлуке о покретању и спроведног јавног отварања 
понуда, Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 01-3641/и од 14.07.2014. о спроведеном 
поступку односно стручне оцене и рангирања понуда по методологији примене критеријумима за 
бодовање, као и према условима који су важили за предметну јавну набавку.  

 
Имајући у виду горе наведено доносим одлуку као у диспозитиву. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  у року од 10 дана од 
дана пријема исте. 
 
ПАРАФИРАО:                                             ДОНОСИЛАЦ ОДЛУКЕ: 
Помоћник директора за функције  
немедицинске подршке и економију                                                       Директор Опште болнице Суботица 
 
 
Доц. др Мирослав Чавлин                                       Др Горан Бићанин, неурохирург 
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