ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 7674
Датум: 22.11 .2018.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012) вд директор Здравственог
центра Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
О додели уговора у поступку јавне нбавке мале вредности број 21 МВ/18

Додељује се уговор, за:
-партију 1 - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 1.798.900,00 динара;
-партију 2 - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 438.675,00 динара;
-партију 3 - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 669.485,00 динара;
-партију 3а - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 104.500,00 динара;
-партију 4 - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 158.283,00 динара;
-партију 5 - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 85.900,00 динара;
-партију 5а - понуђачу ''Наталy Дрогерија'' ТР, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, број понуде 309/18 од
11.10.2018. године, за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 29.400,00 динара.

Образложење
Наручилац је дана 01.10.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. 21МВ/2018, за јавну набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, за
период од годину дана, обликован по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 02.10.2018.године.
Општи речник набавки: 39830000– производи за чишћење
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
-

За партију 1 - 1 понуда
За партију 2 – 1 понуда
За партију 3 – 1 понуда
За партију 3а – 1 понуда
За партију 4 – 1 понуда
За партију 5 – 1 понуда
За партију 5а - 1 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. 7635 од 20.11.2018.године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
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________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Потрошни материјал за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, за период од годину дана, обликован по
партијама.
Редни број јавне набавке: 21МВ/18
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 3.333.258,00 динара .
Процењена вредност набавке по партијама:
партија 1
1.802.430,00
партија 2
444.225,00
партија 3
679.185,00
партија 3а
110.000,00
партија 4
181.573,00
партија 5
86.155,00
партија 5а
29.690,00
Партија 1 - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
Партија 2 - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):

динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
1.798.900,00 динара
2.158.680,00 динара
438.675,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :

526.410,00 динара

Партија 3 - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):

669.485,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :

803.382,00 динара

Партија 3а - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):

104.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :

125.400,00 динара

Партија 4 - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):

158.283,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :

189.939,60 динара

Партија 5 - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
Партија 5а - Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :

85.900,00 динара
103.080,00 динара
29.400,00 динара
35.280,00 динара

Партија 1
________________________________________________________________________________________________
3.Укупан број пднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4.Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
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___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
1.802.430,00 динара
1.798.900,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 1, у јавној
набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, 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 подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.
Партија 2

3.Укупан број пднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
444.225,00 динара
438.675,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије пондера:
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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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 2, у јавној
набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, 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 подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.

Partija 3
3.Ukupan broj podnetih ponuda: 1
Naziv /ime ponuđača
___________________________________________________________________________________________________________
Blagovremene ponude
Neblagovremene ponude
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Naziv Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
''Nataly Drogerija'' TR Niš
679.185,00 динара
669.485,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. . Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 3, у
јавној набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, 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 подизвољача
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
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за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.
Партија 3a
3.Ukupan broj podnetih ponuda: 1
Naziv /ime ponuđača
___________________________________________________________________________________________________________
Blagovremene ponude
Neblagovremene ponude
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
110.000,00 динара
104.500,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 3а, у
јавној набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, прихватљива у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača
___________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.
Партијa 4
Ukupan broj podnetih ponuda: 1
Naziv /ime ponuđača
___________________________________________________________________________________________________________
Blagovremene ponude
Neblagovremene ponude
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
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Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Nema odbijenih ponuda.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
181.573,00 динара
158.283,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 4, у
јавној набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, прихватљива у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.
Партија 5
3.Ukupan broj podnetih ponuda: 1
Naziv /ime ponuđača
___________________________________________________________________________________________________________
Blagovremene ponude
Neblagovremene ponude
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Naziv
ponuđača
procenjena vrednost ponude
vrednost ponude bez PDV-a
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1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
86.155,00 динара
85.900,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 5, у
јавној набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, прихватљива у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača
___________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач

На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.
Партиja 5a
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив / име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремен понуде
неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. 'Nataly Drogerija' TR
Blagoja Parovića 4/12, 18000 Niš

4. Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим je понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку oцене благовремено поднете понуде понуђача ’’Nataly Drogerija’’ TR Niš, комисија је утврдила да је иста
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона o jјавним набавкама и конкурсне документације за
предметну јавну набавку,те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
___________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђач
процењењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-a
1.
''Nataly Drogerija'' TR Niš
29.690,00 динара
29.400,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7. Начин примене методологије 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.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар ,партија 5а, у
јавној набавци мале вредности бр.21МВ/18, понуда понуђача ''Nataly Drogerija'' TR , Blagoja Parovića 4/12, Niš, прихватљива у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Izabrani ponuđač izvršava nabavku uz pomoć podizvođača

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвољача
___________________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име произвођача
Део уговора који ће реализовати подизизвођач
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На основу изнетог, у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца o додели уговора, јавне набавке мале вредности. 21MВ/18, набавке потрошног материјала
за одржавање хигијене за потребе ЗЦ Зајечар, партија 1 и доноси одлуку o додели уговора понуђачу “Nataly
Drogerija’’ TR, Благоје Паровића 4/12, 18000 Ниш.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права наручиоцу , a
копију истовремено доставља Републичкој
комисији, у року од 5 дана од дана
oбјављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.

ДИРЕКТОР,
ДР Мирослав Стојановић
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