ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 6673
Датум: 10.10.2018.год.

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и члана
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, директор Здравственог центра Зајечар
доноси следећу

ОДЛУКУ
о додели уговора

Додељује се уговор:
Понуђачу „Grafolist“ d.o.o. 18000 Niš, Majakovskog 97 lokal u prizemlju L7
• за партију 1 канцеларијски и штампани материјал,
• за партију 3 медицина рада,
• за партију 4 компатибилни тонери,
понуда заведена код наручиоца под бројем 6264 од 28.09.2018.године; grafolist@gmail.com.
• Понуђачу “I & D Com“ d.o.o. 11158 Beograd, Viline vode bb,
• За партију 5 рибон трака 1,
понуда заведена код наручиоца под бројем 6237 од 27.09.2018.године info@idcom.rs.
.
• „Amphora“ d.o.o. Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10,
• За партију 6 рибон трака 2,
понуда заведена код наручиоца под бројем 6236 од 27.09.2018. године; е – маил:
ddobranic@amphorayu.com
Образложење

Наручилац је дана 17.09.2018.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. ЈН 19МВ/18, за јавну набавку добра „Набавка потрошног материјала,
штамапаног и канцеларијског“.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на порталу
јавних набавки и интернет страници упутио позив понуђачаима дана 17.09.2018.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде.
Након спроведеног отварања понуда дана 28.09.2018. год. Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 6433 од 01.10.2018.године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Врста предмета јавне набавке:
Добра

1.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
канцеларијског“

Набавка

„Набавка

потрошног

материјала,

штамапаног

и

Редни број јавне набавке: 19 МВ/18,
-Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 3432.661,09
-Процењена вредност јавне набавке по партијама без ПДВ-а:
• Партија 1- канцеларијски штампани материјал
1.684.011,09 динара без ПДВ-а
• Партија 2- рецепти ОПП брасци
527.000,00 динара без ПДВ-а
• Партија 3- медицина рада
186.000,00 динара без ПДВ-а
• Партија 4- компатибилни тонери
861.300,00 динара без ПДВ-а
• Партија 5- Рибон трака 1
55.500,00 динара без ПДВ-а
• Партија 6- Рибон трака 2
118.850,00 динара без ПДВ-а
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 1
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

1.678.385,00 динара
2.013,020,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 2
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2

обуставља се поступак
обуставља се поступак

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 3
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 3

172.000,00 динара
206,400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 4
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4

509.168,00 динара
611,001,60 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 5
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 5

48.000,00 динара
57,600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) партија 6
108.461,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6
130,153,20 динара
________________________________________________________________________________
4. Укупан број поднетих понуда: 5
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
______________________________
1. „Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул. Косте Главинића , бр.10, понуда заведена код наручиоца
под бројем 6213 од 27.09.2018. године; е – маил: office@vintec.co.rs
2. „Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10, понуда заведена код
наручиоца под
бројем 6236
од 27.09.2018. године; е – маил:
ddobranic@amphorayu.com
3. „I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб, понуда заведена код наручиоца под бројем
6237 од 27.09.2018. године; е – маил: info@idcom.rs
4. „Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 214000 Бачка Паланка, понуда
заведена код наручиоца под
бројем 6238 од 27.09.2018. године; е – маил:
nenad.malic@malned.rs
5. „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског, бр.97 Л 7 , понуда заведена код наручиоца
под бројем 6264 од 28.09.2018. године; е – маил: grafolist@gmail.com

Партија 1 – канцеларијски материјал
Приспела је 1 понуда понуђача:
1. „Grafolist“ d.o.o. 18000 Niš, Majakovskog 97 lokal u prizemlju L7

Партија 2 – рецепти , опп обрасци и Н1 обрсци
Нема приспелих понуда

Партија 3 – медицина рада
Приспела је 1 понуда понуђача:
1. „Grafolist“ d.o.o. 18000 Niš, Majakovskog 97 lokal u prizemlju L7

Партија 4 – Компатибилни тонери Дом здравља
Приспела су 5 понуде понуђача:
1.
2.
3.
4.
5.

„Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул. Косте Главинића , бр.10,
„Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10,
„I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб,
„Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 214000 Бачка Паланка,
„Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 lokal u prizemlju L7

Партија 5 – Рибон трака 1
Приспела су 4 понуде понуђача:
1.
2.
3.
4.

„Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул. Косте Главинића , бр.10,
„Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10,
„I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб,
„Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 214000 Бачка Паланка,

Партија 6 – Рибон трака 2
Приспела су 5 понуде понуђача:
1.
2.
3.
4.
5.

„Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул. Косте Главинића , бр.10,
„Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10,
„I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб,
„Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 214000 Бачка Паланка,
„Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 lokal u prizemlju L7,

Партија 1 канцеларијски материјал
Укупан број приспелих понуда: 1
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за
одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19МВ/18
потрошни материјал штампани и канцеларијски партија 1, Канцеларијски и штампани
комисија је утврдила да је, пристигла једна понуда прихватљива понуда будући да испуњава
све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно оцењивати: понуда
понуђача „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7
________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

1. „Графолист“д.o.o. Ниш
динара

1.684.011.09

1.678.385,00

______________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку мале вредности бр.19МВ/18 потрошног материјала
штампаног и канцеларијског материјала за партију 1, Канцеларијски и штампани, пристигла
је једна понуда понуђача „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7,
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
______________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Нe x
______________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач

Нема подизвођача
______________________________________________________________________________________________

Нa oснову изнетог, a у складу сa чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар
прихвата предлог комисије наручиоца o додели уговора, у поступку јавне набавке мале
вредности бр.ЈНМВ 19/2018 Набавка потрошног материјала, штамапаног и канцеларијског“ и
доноси oдлуку o додели уговора понуђачу „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97
локал у приземљу L7

Партија 2 Рецепти и ОПП обрасци
Укупан број приспелих понуда: нема приспелих понуда

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за
одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема приспелих понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6. Нема приспелих понуда
________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

Нема приспелих понуда

527.000,00 динара

______________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку мале вредности бр.19МВ/18 потрошног материјала
штампаног и канцеларијског материјала за партију 2, Рецепти и ОПП обрасци, нема
приспелих понуда те је закључка да се стекао услов за обуставу поступка будући да се није
стекао услов из чл. 107.ст.3.Закона о јавним набавкама, односно наручилац није прибавио
најмње једну прихватљиву понуду. Са свега изнетог, комисија за предметну јавну набавку је
предложила директору, да за партију 2 Рецепти и ОПП обрасци обустави пооступак,
обзиром да није испуњен услов из чл. 107.ст. 3. Закона о јавним набавкама.
______________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Нe
______________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подиzвођач

Нема подизвођача
______________________________________________________________________________________________

Партија 3 медицина рада
Укупан број приспелих понуда: 1
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за
одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19МВ/18
потрошни материјал штампани и канцеларијски партија 3, Медицина рада комисија је
утврдила да је, пристигла једна понуда прихватљива понуда будући да испуњава све услове
из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну
јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно оцењивати: понуда понуђача
„Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7
________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

1. „Графолист“д.o.o. Ниш

186.000.00

172.000,00

______________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку мале вредности бр.19МВ/18 потрошног материјала
штампаног и канцеларијског материјала за партију 3, Медицина рада, пристигла је једна
понуда понуђача „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7,
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
______________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Нe x
______________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подиzвођач

Нема подизвођача
______________________________________________________________________________________________

Нa oснову изнетог, a у складу сa чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар
прихвата предлог комисије наручиоца o додели уговора, у поступку јавне набавке мале
вредности бр.ЈНМВ 19/2018 Набавка потрошног материјала, штамапаног и канцеларијског“ и
доноси oдлуку o додели уговора понуђачу „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97
локал у приземљу L7

Партија 4 компатибилни тонери
Укупан број приспелих понуда: 5
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
______________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19МВ/18
потрошни материјал штампани и канцеларијски партија 4, компатибилни тонери комисија
је утврдила да су, пристигле 5 понуде прихватљиве будући да испуњавају све услове из чл.
3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну
набавку те да исте треба даље разматрати односно оцењивати: „Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул.
Косте Главинића, бр.10, „Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10, „I&D
COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб, „Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 21400
Бачка Паланка. „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7,
_______________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

1. „Vintec“ d.o.o. Beograd
2. „Amphora“ d.o.o . Beograd
3. „I&D COM“ Београд
4. „Мalned“d.o.o.Бачка паланка
5. „Графолист“д.o.o. Ниш

861.300,00
861.300,00
861.300,00
861.300,00
861.300,00

857.080,00
557.931,00
832.250,00
858.350,00
509.168,00

______________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку мале вредности бр.19МВ/18 потрошног материјала
штампаног и канцеларијског материјала за партију 4, компатибилни тонери, пристигла
понуда понуђача „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7,
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
______________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Нe x
______________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подиzвођач

Нема подизвођача
______________________________________________________________________________________________

Нa oснову изнетог, a у складу сa чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар
прихвата предлог комисије наручиоца o додели уговора, у поступку јавне набавке мале
вредности бр.ЈНМВ 19/2018 Набавка потрошног материјала, штамапаног и канцеларијског“ и
доноси oдлуку o додели уговора понуђачу „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97
локал у приземљу L7
Партија 5 - рибон трака 1
Укупан број приспелих понуда: 4
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за
одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19МВ/18
потрошни материјал штампани и канцеларијски партија 5, рибон трака 1 комисија је
утврдила да су, пристигле 5 понуде прихватљиве будући да испуњавају све услове из чл. 3.
Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну
набавку те да исте треба даље разматрати односно оцењивати: „Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул.
Косте Главинића, бр.10, „Amphora“ d.o.o Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10, „I&D
COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб, „Мalned“d.o.o.
Нови Сад, Ул.Шафарикова, бр.86, 21400 Бачка Паланка.
________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

1. „Vintec“ d.o.o. Beograd
2. „Amphora“ d.o.o . Beograd
3. „I&D COM“ Београд
4. „Мalned“d.o.o.Бачка паланка

55.500,00
55.500,00
55.500,00
55.500,00

52.500,00
60.885,00
48.000,00
51.750,00

______________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку мале вредности бр.19МВ/18 потрошног материјала
штампаног и канцеларијског материјала за партију 5, рибон трака 1, пристигла понуда
понуђача „I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб,, прихватљива у смислу чл.3.став
1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар
њен избор.
______________________________________________________________________________________________

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Нe x
______________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подиzвођач

Нема подизвођача
______________________________________________________________________________________________

Нa oснову изнетог, a у складу сa чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар
прихвата предлог комисије наручиоца o додели уговора, у поступку јавне набавке мале
вредности бр.ЈНМВ 19/2018 Набавка потрошног материјала, штамапаног и канцеларијског“ и
доноси oдлуку o додели уговора понуђачу „I&D COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб,,
Партија 6 рибон трака 2
Укупан број приспелих понуда: 5
5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за
одбијање
заведена
________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
/
/
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19МВ/18
потрошни материјал штампани и канцеларијски партија 6, рибон трака 2 комисија је
утврдила да су, пристигле 5 понуде прихватљиве будући да испуњавају све услове из чл. 3.
Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну
набавку те да исте треба даље разматрати односно оцењивати: „Vintec“ d.o.o. Beograd, Ул.
Косте Главинића, бр.10, „Amphora“ d.o.o . Beograd, Ул. Бул.Војводе Мишића, бр.10, „I&D
COM“ Београд, Ул. Вилине воде, бб, „Мalned“d.o.o. Novi Sad, Ул.Шафарикова, бр.86, 214000
Бачка Паланка. „Графолист“д.o.o. Ниш, Ул.Мајаковског 97 локал у приземљу L7,
________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије доделе пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у
предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
______________________________________________________________________________________________

1. „Vintec“ d.o.o. Beograd
2. „Amphora“ d.o.o . Beograd
3. „I&D COM“ Београд
4. „Мalned“d.o.o.Бачка паланка
5. „Графолист“д.o.o. Ниш

118.850,00
118.850,00
118.850,00
118.850,00
118.850,00

117.540,00
108.461,00
114.350,00
116.170,00
109.504,00

______________________________________________________________________________________________

