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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 
 

Адреса наручиоца: Николе Пашића 11-13, Зајечар  
 
Интернет страница наручиоца: www.apotekazajecar.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство  
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Радови  
 
Опис предмета: Радови на реконструкцији и адаптацији пословног објекта Апотеке 
Зајечар у Зајечару, на адреси Војводе Мишића 8а.  
 
Ознака из општег речника набавка: 45262700- Адаптација зграде 
 
Уговорена вредност: 5.000.000,00 динара без ПДВ (6.000.000,00 са ПДВ) 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда  
Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније 
понуде заснива се на  критеријумима: 
-  Укупна цена без ПДВ – 60 пондера 
-  Проценат аванса за уплату – 30 пондера 
-  Рок извршења радова – 10 пондера 
Оцењивање понуда се извршио на следећи начин: 
 
Ц (Укупна цена без ПДВ) = најнижа понуђена цена    х    60 
                                                             понуђена цена 
 
А (Проценат аванса за уплату) = најнижи  понуђени проценат аванса    х    30 
                                                                     понуђени проценат аванса 
Проценат аванса није могао бити већи од 40% 
 
Р (Рок извршења радова) = најкраћи  понуђени рок за извршење радова    х    10 
                                                               понуђени рок за извршење радова 
Рок за извршење радова није могао да буде дужи од 60 дана 
 
Укупна вредност понуде(укупан број пондера) је збир Ц + А + Р. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом 
о јавним набавкама.  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, Наручилац 
ће доделити уговор оном понуђачу који има већи број референци од правних лица.  
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, 
наручилац мора поступати по члану 86, став 1 Закона о јавним набавкама. 
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Број примљених понуда: 3 (три) 

Р. Бр Понуђач Износ понуде без ПДВ 

1 ср Профицаске, Јабуковац 5.900.000,00 

2 
доо Фортуна, Бор – Електромонт, 
Зајечар 

5.000.000,00 

3 Гп Тончев градња, Сурдулица 5.528.612,25 

 
 
Понуђена цена: 
- Највиша: 5.900.000,00 
- Најнижа: 5.000.000,00 
 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша: 5,528,612.25 
- Најнижа: 5.000.000,00 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Изабрани добављачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача. 
 
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 19.12.2013.год. 
 
Подаци о добављачима: 
ФОРТУНА" д.о.о. из Бора, улица Албанске споменице бр. 12/32, коју заступа директор 
Југослав Марић,  матични број: 17530569, ПИБ број: 103170969. Наступа у заједничкој 
понуди са сзтр „ЕЛЕКТРОМОНТ – СТАМЕНКОВИЋ“ из Зајечара, улица Боривоја 
Цоловића бр. 9 кога заступа директор Мика Стаменковић 
 
Период важења уговора: Уговор се закључује на период до окончања извршења 
радова. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: 
Изузетно цена се може променити, односно умањити, за износ позиција од којих су 
уговорне стране сагласно одустале у току извођења радова, а уз позитивно мишљење 
стручног надзора. 
 
 
        Комисија за ЈН  

                       Апотеке „Зајечар“ 


