
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Геронтолошки центар 

Бр.672/6 

Датум: 

Н И Ш 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 

68/2015 ), в.д.директора доноси:.  

 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

 

          Уговор о јавној набавци мале вредности - Услуга  текућих поправки и одржавања 

машина у вешерници и кухињи са набавком резервних делова по партијама за потребе 

Геронтолошког центра Ниш додељује се: 

-  за Партију 1 Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници са 

набавком резервних делова понуђачу „GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш, 

ул.Иванковачка бр.11, понуда бр.749 примљена 31.03.2017.године у 08:00 (заводни број 

понуђача ТЕ-7/2017)  

 

- за Партију 2 Услуга текућих поправки и одржавања машина у кухињи са набавком 

резервних делова понуђачу „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд, ул.Булевар 

Револуције бр.43/1 понуда бр.742 примљена 30.03.2017.године у 11:40 (заводни број 

понуђача 226). 

 

                                                               Образложење 

  

Наручилац је дана 15.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  бр.672, за јавну набавку услуга- текућих поправки и одржавања 

машина у вешерници и кухињи са набавком резервних делова по партијама за потребе 

Геронтолошког центра Ниш . 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 2 (две) 

понуда. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр.707/5 од 05.04.2017.године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала да је предмет јавне набавке услуга, јавна набавка мале 

вредности бр.04/2017 текуће поправке и одржавање машина у вешерници и кухињи са 

набавком резервних делова по партијама за потребе Геронтолошког центра Ниш . 



 
Процењена вредност јавне набавке износи  600.000,00 динара без пореза на додатну вредност. 

1. Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници са набавком резервних делова 

………………200.000,00 динара без ПДВ-а 

2. Услуга текућих поправки и одржавања машина у кухињи са набавком резервних делова 

………………400.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 Укупан број благовремених понуда су две и то: 

 

 

1. „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд, ул.Булевар Револуције бр.43/1 понуда бр.742 

примљена 30.03.2017.године у 11:40 (заводни број понуђача 226). 

2. „GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш, ул.Иванковачка бр.11, понуда бр.749 примљена 

31.03.2017.године у 08:00 (заводни број понуђача ТЕ-7/2017). 

 

 

Комисија је након јавног отварања, детаљно прегледала све понуде и констатовала  да је 

понуда понуђача  „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд  за Партију 1.је неприхватљива јер 

понуђена цена понуђача прелази износ процењене вредности за наведену партију.   

Комисија је након јавног отварања детаљно прегледала понуду за Партију 1 и констатовала 

да понуђач :. „GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш има благовремену, одговарајућу и прихватљиву 

понуду.   

Комисија је након отварања детаљно прегледала понуде за Партију 2. и констатовала да 

понуђачи „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд и GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш имају 

благовремене, одгобварајуће и прихватљиве понуде 

 

Комисија је размотрила понуде понуђача које су исправне  по партијама и бодовала према 

критеријумима за оцењивање понуда , који су наведени у упуству понуђачима:.  

 

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.Начин примене 

методологије у случају примене критеријума економски најповољније понуде, узимајући у обзир и 

Записник о отварању понуде бр.672/4 . 

 

 

 Критеријум за оцену понуда за Партију 1. је економски најповољнија понуда. 

 

 За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи елементи: 

 

Понуђена цена резервних делова дo 30 пондера 

Понуђена цена  норме часа дo 35 пондера 

Гаранција за квалитет извршених услуга до 10 пондера 

Рок извођења услуга до 10 пондера 

Путни трошкови/по километру до 15 пондера 

 

 

 



 

 

1.Понуђена цена резервних делова   30 пондера 

 

 најнижа понуђена цена – максимални број пондера (30) 

 наредни понуђачи: 

најнижа понуђена цена          x 30 

цена понуђача који се бодује 

 

 

 

2. Понуђена цена норме часа  35 пондера 

 

 

               -најнижа понуђена  норме часа – максимални број пондера (35 ) 

               -наредни понуђачи: 

                  

                         најнижа понуђена цена норме часа      х 35 

                         цена понуђача који се бодује 

 

 

3.Гаранција за квалитет извршених услуга               10 пондера 

 

          

               -најдужи гарантни рок – максималан број пондера (10) 

               -наредни понуђачи: 

 

  најдужи гарантни рок          х  10   . 

  гаранција понуђача који се бодује 

 

 

4.Рок извођења услуга                     10 пондера 

 

 Оцењиваће се по следећој скали:. 

 

- до 24 часа                                10 пондера 

- преко 24 часа до 3 дана            4 пондера 

- преко 3 дана                              0 пондера 

 

 

5.Путни трошкови по километру       15 пондера 

 

  

 

-понуда са најнижом ценом путних трошкова по километру – максималан број пондера  (1 5 ) 

 

 -наредни понуђачи: 

 

  најнижа цена путних трошкова по километру    х 15 

  цена понуђача који се бодује 



 Критеријум за оцену понуда за Партију 2. је економски најповољнија понуда. 

 За утврђивање економски најповољније понуде користиће се следећи елементи: 

 

Понуђена цена резервних делова дo 30 пондера 

Понуђена цена  норме часа дo 35 пондера 

Гаранција за квалитет извршених услуга до 10 пондера 

Рок извођења услуга до 10 пондера 

Путни трошкови/по километру до 15 пондера 

 

1.Понуђена цена резервних делова   30 пондера 

 

 најнижа понуђена цена – максимални број пондера (30) 

 наредни понуђачи: 

најнижа понуђена цена          x 30 

цена понуђача који се бодује 

 

 

2. Понуђена цена норме часа  35 пондера 

 

 

               -најнижа понуђена  норме часа – максимални број пондера (35 ) 

               -наредни понуђачи: 

                  

                         најнижа понуђена цена норме часа      х 35 

                         цена понуђача који се бодује 

 

 

 

3.Гаранција за квалитет извршених услуга               10 пондера 

 

          

               -најдужи гарантни рок – максималан број пондера (10) 

               -наредни понуђачи: 

 

  најдужи гарантни рок          х  10   . 

  гаранција понуђача који се бодује 

 

 

4.Рок извођења услуга                     10 пондера 

 

 Оцењиваће се по следећој скали:. 

 

- до 24 часа                                10 пондера 

- преко 24 часа до 3 дана            4 пондера 

- преко 3 дана                              0 пондер 

 

 

 



5.Путни трошкови по километру       15 пондера 

 

  

 

 -понуда са најнижом ценом путних трошкова по километру – максималан број пондера  (1 

5 ) 

 

 -наредни понуђачи: 

 

  најнижа цена путних трошкова по километру    х 15 

  цена понуђача који се бодује 

 

Комисија је бодовала понуђаче према партијама за које су конкурисали на следећи начин:.  

 

 

Пратија1. 

 

Понуђач Број пондера 

за понуђену 

цену 

резервних 

делова 

Број пондера 

за понуђену 

цену норме 

часа  

Број 

пондера за 

понуђену 

гаранцију 

за 

квалитет 

извршених 

услуга 

Број 

пондера за 

понуђен 

рок 

извођење 

услуга 

Број 

пондера за 

понуђене 

путне 

трошкове  

по 

километру 

Укупан 

број 

пондера 

»GASTRO 

OPREMA« Ниш 

30 35 10         10      15   100 

 

Партија.2. 

 

Ponuđač Број пондера 

за понуђену 

цену 

резервних 

делова 

Број 

пондера за 

понуђену 

цену норме 

часа  

Број 

пондера за 

понуђену 

гаранцију 

за квалитет 

извршених 

услуга 

Број 

пондера за 

понуђен 

рок 

извођење 

услуга 

Број 

пондера за 

понуђене 

путне 

трошкове  

по 

километру 

Укупан 

број 

пондера 

»ENERGO-

TIPPO« doo 

Бегаљица 

Београд 

243.783,00 

 

12,,88 

290,00 

 

35 

15 месеци 

 

10 

    12 часова  

        10 

39,20 дин 

0,38 

  68,26 

»GASTRO 

OPREMA« Ниш 

104.641,36 

30 

2.000,00 

5.07 

12 месеци 

8 

   24 часа  

       10 

   1.00 дин 

15 

  68,07 

 

 



 

На основу извршеног бодовања Комисија предлаже да се за Партију 1 Услуга текућих 

поправки и одржавања машина у вешерници са набавком резервних делова,  као најповољнији и 

једини прихватљив понуђач  са 100 пондера изабере „GASTRO OPREMA“  d.o.o Ниш. 

На основу извршеног бодовања Комисија предлаже да се за Партију 2 Услуга текућих 

поправки и одржавања машина у кухињи са набавком резервних делова,  као најповољнији 

понуђач  са 68,26 пондера изабере „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд. 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за доделу уговора, те 

је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  

 

- за Партију 1 Услуга текућих поправки и одржавања машина у вешерници са набавком 

резервних делова понуђачу „GASTRO OPREMA“ d.o.o Ниш, ул.Иванковачка бр.11, 

понуда бр.749 примљена 31.03.2017.године у 08:00 (заводни број понуђача ТЕ-7/2017)  

 

- за Партију 2 Услуга текућих поправки и одржавања машина у кухињи са набавком 

резервних делова понуђачу „ENERGO-TIPPO“ d.o.o Бегаљица Београд, ул.Булевар 

Револуције бр.43/1 понуда бр.742 примљена 30.03.2017.године у 11:40 (заводни број 

понуђача 226). 
 

Поука о правном леку:. Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 

права у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

 

                                                                                                       в.д.директора 

                                                                                                    Драган Милетић 

                                                                                          ________________________ 

 

 

 

 


