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ДОМ ЗДРАВЉА «ЧАЧАК» ЧАЧАК 

Број: 2433/1-4 

23.12.2020. године 

Ч А Ч А К 

 
 

 
Назив наручиоца:                Дом здравља „Чачак“ Чачак                                                          
Адреса наручиоца:                ул. Веселина Миликић 9, Чачак 
Интернет страница наручиоца:      www.domzdravljacacak.rs 
Врста наручиоца:                              Здравство 
Број одлуке:                2344/1-4 
Датум доношења одлуке:        23.12.2020. године 
Врста предмета:                                Услуге 

  Назив и ознака из ОРН:                    90910000 – услуге чишћења 
                                             

 
 
У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2433/1-3 од 22.12.2020. године Комисије за 

јавну набавку наручиоца Дом здравља «Чачак» Чачак, доносим 

 
 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 19/2020 за јавну набавку 

услуга: УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА  

Дома здравља „Чачак“ Чачак 

( на период од 12 месеци ) 

 
 
 
 

Закључити уговор о јавној набавци услуга: Услуга чишћења и 

одржавања објеката Дома здравља „Чачак“ Чачак (на период од 12 

месеци), са групом понуђача: PD „Goodhouse“ д.о.о. – Нови 

Београд и „Беоник“ д.о.о. – Београд, назначеним под тачком 7)  

ове Одлуке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 30.06.2020.  године донео Одлуку о покретању јавне набавке у поступку јавне 
набавке мале вредности ( члан 39. ЗЈН ) број 2433/1 .   

 

 
 

Редни број јавне набавке 19 / 2020 

 
1. Предмет јавне набавке: 
 

 
Добра 

 

 
Услуге 

Услуга чишћења и одржавања објеката Дома здравља „Чачак“ Чачак 
(на период од 12 месеци) 

 
Радови  

            
 

2. Процењена вредност јавне набавке:  
 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : 3.870.000,00 динара 

 

Н А З И В 
Цена услуге без ПДВ-а 

на месечном нивоу 
Цена услуге без ПДВ-а за 

период од 12 месеци 

Услуга ангажовања радника на обављању чишћења 

и одржавања објеката 16 амбуланти у саставу Дома 

здравља "Чачак" 

322.500,00 3.870.000,00 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: 3.870.000,00 

 
 
3. Основни подаци о понуђачима:    

    

  Укупан број поднетих понуда:  1 
 

Назив/име понуђача и адреса 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 1 
Понуда групе понуђача: PD “Goodhouse” д.о.о. – 

Нови Београд и “Беоник” д.о.о. – Београд 
/ 

 
 
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда: 

Није их било. 
 
 

5. Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене: / 
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