
 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„БУКОВИЧКА БАЊА“ А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 

БРОЈ: 1620 

ДАТУМ: 11.12.2019. год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка 

Бања“ Аранђеловац, на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 1619 од 

11.12.2019.године) доноси 

 

              ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

ПОСТУПАК МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.2.6 

 

Уговор о јавној набавци услуге: Услуга закупа возила, додељује се понуђачу Ауто Чачак 

д.о.о., Коњевићи бб, 32103 Чачак са понуђеном ценом од  20.340,00 еура без пдв-а, чија 

је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

           Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници     

           Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Наручилац је дана 05.11.2019.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

услуге  број 1446. 

Наручилац је дана 15.11.2019.године на Порталу јавних набавки објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију. 

Предмет јавне набавке је набавка услуге: Услуга закупа возила, редни број набавке је 1.2.6 

Процењена вредност набавке је  4.990.000,00 динара без пдв-а.  

До истека рока за подношење понуда пристигла је 1 (једна) понуда. 

1. Основни подаци о понуђачу: 

Редни 

број 
Назив понуђача Цена без ПДВ-а  

1. 
Ауто Чачак д.о.о., Коњевићи бб, 32103 

Чачак 
20.340,00 еур-а 

 

Након отварања понуда, Комисија се састала дана 10.12.2019.године ради прегледа и 

стручне оцене достављене понуде.  

Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о 

понуђачима“ под редним бројем 1, је благовремена, Наручилац је није одбио због битних 

недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена 

као прихватљива. 

Kритеријум за доделу уговора одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији је економски најповољнија понуда 

 

 1.Укупна понуђена цена без ПДВ-а - максимално 90 пондера; 

2. Цена по пређеном километру изнад пројектоване километраже– максимално 5 

пондера; 

3. Цена по пређеном километру испод  пројектоване километраже – 5 пондера 



Методологија за примену пондера је следећа: 

1. Укупна понуђена цена 

  Бц =
Ц мин

Ц
 х 90 

               Бц =
20.340,00

20.340,00
 х 90=90 

Бц – број  пондера  који добија понуда  која се пореди  (вреднује) 

90 – максималан број  пондера по овом  елементу  критеријума 

Ц мин – најнижа понуђена цена  

Ц –  понуђена цена у понуди за коју се одређује број пондера 

2. Цена по пређеном километру изнад пројектоване километраже 

Бт =
Т мин

Т
 х 𝟓 

Бт =
𝟎,𝟎𝟗

𝟎,𝟎𝟗
 х 𝟓=5 

Бт – број бодова који добија конкретна понуда која се пореди   

5 – максималан број бодова предвиђен за овај елемент критеријума  

Т мин – најнижи понуђена цена по километру за прекорачење уговорене километраже    

Т – понуђена  цена по километру за прекорачење уговорене километраже, из понуде за 

коју се израчунава број припадајућих пондера по овом елементу критеријума 

 

3. Цена по пређеном километру испод  пројектоване километраже  

Бп =
П

П макс
 х 5 

 

Бп =
0,108
0,108  х 5=5 

где је:  

Бп – број бодова који добија конкретна понуда  

5 – максималан број бодова предвиђен за овај елемент критеријума 

П макс – највиши повраћај по мање пређеној километражи од уговорене километраже 

П – понуђени повраћај по мање пређеној километражи од уговорене километраже, из 

понуде за коју се одређује број пондера 

Укупан број пондера по сваком понуђачу израчунава се сабирањем остварених пондера 

по сва три елемента критеријума. : 

УБ= Бц+Бт+Бп 

Уб- Укупан збир остварених пондера по сваком понуђачу, 

Бц- остварен број пондера по елементу критеријума најнижа понуђена цена, 

Бт – остварени број пондера по елементу критеријума  „цена по пређеном километру 

изнад пројектоване километраже“; 

Бп -   остварени број пондера по елементу критеријума „цена по пређеном километру 

испод  пројектоване километраже“ 

УБ= 90+5 +5=100 

Предмет закупа је возило Škoda Superb style Plus Facelift 2.0 TDI 140kw DSG.  

Месечна закупнина у еврима без ПДВ-а је 565,00 односно 678,00 еура са ПДВ-ом.  

Укупно закупнина за 36 месеци возила у еврима која је предмет закупа без ПДВ-а је 

20.340,00 односно 24.408,00 са ПДВ-ом 

Након примене критеријума  за оцену понуде, економски најповољније понуде, комисија 

предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Ауто Чачак д.о.о., 

Коњевићи бб, 32103 Чачак чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и 

прворангирана, са понуђеном ценом од 20.340,00  еура без ПДВ. 
 

         На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву. 



   

          


