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Naručilac: Dom zdravlja Odžaci 
Adresa Mostonga 25 
Broj odluke 351-3/20 
Datum    25.06.2020.godine
 
Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 68/15) i 
Izveštaja  Komisije o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku VP/20 , direktor Doma 
zdravlja Odžaci donosi: 
 

O D L U K U 
 

O DODELI UGOVORA U ZA JAVNU NABAVKU  
Nabavka usluga – servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila 

JN br. VP/20 
 
 
1. Ugovor se dodeljuje ponuđaču „Тrgo Auto“ , 19. Oktobra 18, SRBOBRAN   na 
osnovu ponude broj: 339/20 od 24.06.2020.godine.(Del. Br. Naručioca) 
 
Ukupna vrednost ugovora  bez PDV-a je      1.159.999,97  Din. Na godišnjem nivou. 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e : 
 
 

Naručilac je dana 10.06.2020. godine doneo odluku o pokretanju  postupka  
zа jаvnu nabavku  

servisiranje, tekuće održavanje i popravka vozila JN br. servisiranje, tekuće održavanje i 
popravka vozila VP/20 

 
Obaveštenje o pokretanju JN VP/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki,Web site-u 
naručioca, kao i konkursna dokumentacija  
 
U izveštaju o stručnoj oceni ponuda Komisija za javnu nabavku je konstatovala sledeće: 
 
1. Vrsta predmeta javne nabavke: 

 
Dobra  
Usluge x
Radovi  

 
 
2. Podaci o javnoj nabavci iz Plana nabavki: 

1) Sredstva su obezbeđena na kontu:  u finansijskom planu korišćenja budžetskih 
sredstava ( od osnivača 1.166.666,00)   

2) Broj javne nabavke: VP/20 
Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a): 1.166.666,00 dinara 
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Naručiocu je prispela 1 ponuda:  
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

339/20    „Трго Ауто“ Србобран 24.06.2020. 10:55
 
 
Broj pod kojim je ponuda zavedena 339/20  
Naziv ili šifra ponuđača „Трго Ауто“ Србобран 
Ukupna cena ( u dinarima bez PDV ) 1.159.999,97 
Iznos PDV  231.999,99
Ukupna cena sa PDV  1.391.999,96
Uslovi  plaćanja По рачуну не дуже од 45 

дана
Rok izvršenja usluge:  1 дан сервис, остало до 7 

дана у зависности од квара 
Garantni rok izvršenja usluge:  12 месеци
Rok  važenja ponude:  31 дан
 
             Неблаговремене понуде:////////////// 

3. Неисправне понуде: /////////////////// 
4. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак 
отварања понуда   : //// 
 
           
_______________________________________________________________________
__________________________ 
5. Уочени недостатци у понудама: //// 
  

POUKA O PRAVNOM  LEKU:  
Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 
dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki. 

 
 

 
             Direktor Doma zdravlja Odžaci 
                       Panić dr Steva 


