ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 7303
Датум: 07.11.2018.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15, 68/15) директор
Здравственог центра Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
додели уговора
Додељује се уговор, за санитетско потрошни материјал за област 1.1. за потребе Опште болнице:
-партију 1- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од 03.10.2018
године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.656.040,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.318.990,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.349.520,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Госпер“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских бригада 86п, број понуде 696 од 01.10.2018 године
, укупна вредност понуде без ПДВ-а 291.250,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 590.690,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 115.000,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од 03.10.2018
године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.887.674,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.212.240,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 20.400,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од
03.10.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 232.196,00 динара ;
-партију 11- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 288.260,00 динара ;
-партију 12- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 47.720,00 динара ;
-партију 13- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 200.411,00 динара ;
-партију 14- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП18-1025/14 од
25.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 65.686,00 динара ;
-партију 15- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 684/18 од 01.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.199,00 динара ;
-партију 16- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП18-1025/16 од
25.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 24.614,00 динара ;
-партију 17- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП18-1025/17 од
25.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 105.600,00 динара ;
-партију 18- понуђачу “Medisal“ д.о.о. Сурчин, Ул. Скојевска 23, број понуде 878/18-П од 02.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 81.222,00 динара ;
-партију 19- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 89.707,00 динара ;
-партију 20- понуђачу “Маклер“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских бригада 86О, број понуде 2080 од 01.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.719.576,00 динара ;
-партију 21- понуђачу “B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ул. Ђорђа Станојевића 14, број понуде 1006 од
02.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 877.950,00 динара ;
-партију 22- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од
03.10.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 772.280,00 динара ;
-партију 23- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од
03.10.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 19.245,00 динара ;
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-партију 24- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 684/18 од 01.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 35.000,00 динара ;
-партију 25- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.136.045,00 динара ;
-партију 26- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2121 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара ;
-партију 27- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 33.600,00 динара ;
-партију 28- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П004686 од
03.10.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.549.305,00 динара ;
-партију 29- понуђачу “Inel Medic VP“ д.о.о. Врчин, Ул. Калемарска 2Б, број понуде 185/18 од 10.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 847.000,00 динара ;
-партију 30- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 300.000,00 динара ;
-партију 31- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 36.000,00 динара ;;
-партију 32- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2121 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 178.140,00 динара;
-партију 33- понуђачу “Лабра“ д.о.о. Ниш, Ул. Томе Росандића 5/3/4, број понуде 64/18 од 02.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 93.600,00 динара ;
-партију 34- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 22.580,00 динара ;
-партију 35- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 116.000,00 динара ;
-партију 36- обуставља се поступак набавке ;
-партију 37- понуђачу “Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75 лок 1., број понуде 292/18 од 17.09.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 237.300,00 динара ;
-партију 38- понуђачу “TPS Technomed“ д.о.о. Чукарица, Ендија Ворхола 3, број понуде 21091/РВ од 21.09.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 324.000,00 динара
-партију 39- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 82.830,00 динара ;
-партију 40- обуставља се поступак набавке ;
-партију 41- понуђачу “DND Commerce“ д.о.о. Београд, Ул. Цара Душана 256, број понуде 10-621 од 03.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 127.050,00 динара ;
-партију 42- понуђачу “Медипро МПМ“ д.о.о. Београд, Ул. Снежане Хрепевник 32, број понуде 03-10/18 од
03.10.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 478.669,00 динара ;
-партију 43- понуђачу “Зем Фарм“ д.о.о. Земун, Ул. Раде Кончара 71, број понуде 26/2018 од 17.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 561.212,50 динара ;
-партију 44- понуђачу “Biotec Logistic“ д.о.о. Ниш, Ул. Књажевачка 122/28, број понуде 20/9 од 20.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 88.920,00 динара ;
-партију 45- понуђачу “Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 305/18 од
04.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 265.400,00 динара ;
-партију 46- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 238/18 од
01.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 232.424,20 динара ;
-партију 47- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18-216995 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 9.807,00 динара ;
-партију 48- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18- 217233 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.424,00 динара ;
-партију 49- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18- 217339 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 9.060,00 динара ;
-партију 50- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18- 217526 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 31.416,00 динара ;
-партију 51- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 617 од 03.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 198.000,00 динара ;
-партију 52- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 20730 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 99.840,00 динара ;
-партију 53- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 1771-18 од 02.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 460.000,00 динара ;
-партију 54- понуђачу “Екоток“ д.о.о. Александровац, Ул. Кожетин Расинска 39, број понуде 151/18 од 01.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 403.850,00 динара ;
-партију 55- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 1771-18 од 02.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.095.850,00 динара ;
-партију 56- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 667.900,00 динара ;;
-партију 57- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I бр.114, број понуде 588/18-П57-1.1.од
28.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 232.800,00 динара ;
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-партију 58- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 20730 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 518.400,00 динара ;
-партију 59- понуђачу “Medinic export-import“ д.о.о. Београд, Даничарева 57, број понуде 483-1 од 03.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 239.400,00 динара ;
-партију 60- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I бр.114, број понуде 588/18-П60-1.1.од
28.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.180,00 динара ;
-партију 61- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 38.400,00 динара ;
-партију 62- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 617 од 03.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 368.750,00 динара ;
-партију 63- понуђачу “ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I, број понуде 355 од 05.09.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 249.500,00 динара ;
-партију 64- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 22.000,00 динара ;
-партију 65- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.880,00 динара ;
-партију 66- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 684/18 од 01.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 25.000,00 динара ;
-партију 67- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18-216995 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 68.340,00 динара ;
-партију 68- понуђачу “Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор, В.В.Степе Дтепенаовића 22, број понуде 11 од 01.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 110.000,00 динара ;
-партију 69- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 256.259,00 динара ;
-партију 70- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 46/18 од
03.09.2018 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 426.600,00 динара ;
-партију 71- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 1771-18 од 02.10.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 241.200,00 динара ;
-партију 72- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I бр.114, број понуде 588/18-П57-1.1.од
28.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 264.150,00 динара ;
-партију 73- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 187/18 од 24.09.2018 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 175.635,00 динара ;
-партију 74- понуђачу “Маклер“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских бригада 86О, број понуде 2080 од 01.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 372.817,00 динара ;

Додељује се уговор, за санитетско потрошни материјал за област 1.2. за потребе Дома здравља:
-партију 1- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 166.000,00 динара ;;
-партију 2- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 771 од 01.10.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 600,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 457 од 04.10.2018 године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 871.760,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 528.679,50 динара ;;
-партију 5- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 457 од 04.10.2018 године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 54.250,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18-216995 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 13.990,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “Medinic export-import“ д.о.о. Београд, Даничарева 57, број понуде 483-1 од 03.10.2018
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 219.450,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18-216995 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 60.690,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 457 од 04.10.2018 године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 99.500,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 238/18 од
01.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 271.108,00 динара
-партију 11- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 457 од 04.10.2018 године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 76.132,00 динара ;
-партију 12- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 40.000,00 динара ;;
-партију 13- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 61.940,00 динара ;;
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-партију 14- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I бр.114, број понуде 588/18-П57-1.1.од
28.09.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 9.000,00 динара ;

Додељује се уговор, за санитетско потрошни материјал за област 1.3. за потребе службе стоматологије:
-партију 1- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 696 од 06.11.2017 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 17.210,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5363 од 19.09.2018 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 15.658,00 динара ;;
-партију 3- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде П18-216995 од
03.10.2018 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 8.200,00 динара ;
Образложење
Наручилац је дана 03.09.2018.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 12/18, за јавну набавку
санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице, за потребе Дома здравља и за потребе службе
стоматологије , за период од годину дана, обликован по областима и партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 05.10.2018.године.
Општи речник набавки: 33140000- медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
Област 1.1. :
-

За партију 1- 1 понуда
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- 1 понуда
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 1 понуда
За партију 6- 1 понуда
За партију 7- 1 понуда
За партију 8- 2 понуде
За партију 9- 2 понуде
За партију 10- 1 понуда
За партију 11- 1 понуда
За партију 12- 1 понуда
За партију 13- 1 понуда
За партију 14- 2 понуде
За партију 15- 2 понуде
За партију 16- 1 понуда
За партију 17- 3 понуде
За партију 18- 2 понуде
За партију 19- 1 понуда
За партију 20- 1 понуда
За партију 21- 1 понуда
За партију 22-2 понуде
За партију 23- 4 понуде
За партију 24- 1 понуда
За партију 25- 1 понуда
За партију 26- 1 понуда
За партију 27- 1 понуда
За партију 28- 1 понуда
За партију 29- 1 понуда
За партију 30- 2 понуде
За партију 31- 2 понуде
За партију 32- 1 понуда
За партију 33- 1 понуда
За партију 34- 1 понуда
За партију 35- 1 понуда
За партију 36- 1 понуда
За партију 37- 3 понуде
За партију 38- 2 понуде
За партију 39- 1 понуда
За партију 40- 2 понуде
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-

За партију 41- 1 понуда
За партију 42- 1 понуда
За партију 43- 1 понуда
За партију 44- 3 понуде
За партију 45-4 понуде
За партију 46- 1 понуда
За партију 47- 1 понуда
За партију 48- 1 понуда
За партију 49- 1 понуда
За партију 50- 1 понуда
За партију 51- 2 понуде
За партију 52- 1 понуда
За партију 53- 1 понуда
За партију 54- 1 понуда
За партију 55- 1 понуда
За партију 56- 1 понуда
За партију 57- 1 понуда
За партију 58- 1 понуда
За партију 59- 1 понуда
За партију 60- 1 понуда
За партију 61- 2 понуде
За партију 62- 2 понуде
За партију 63- 1 понуда
За партију 64- 1 понуда
За партију 65- 2 понуде
За партију 66- 1 понуда
За партију 67- 2 понуде
За партију 68- 1 понуда
За партију 69- 1 понуда
За партију 70- 1 понуда
За партију 71- 1 понуда
За партију 72- 1 понуда
За партију 73- 1 понуда
За партију 74- 1 понуда

Област 1.2. :
-

За партију 1- 2 понуде
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- 1 понуда
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 1 понуда
За партију 6- 2 понуде
За партију 7- 1 понуда
За партију 8- 3 понуде
За партију 9- 1 понуда
За партију 10- 2 понуде
За партију 11- 1 понуда
За партију 12- 1 понуда
За партију 13- 1 понуда
За партију 14- 3 понуде

Област 1.3. :
-

За партију 1- 2 понуде
За партију 2- 2 понуде
За партију 3- 2 понуде

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. 7228 од 05.11.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
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Предмет јавне набавке:
Набавка санитетско потрошног материојала за потребе Опште болнице, за потребе Дома здравља и за потребе
службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана.
Редни број јавне набавке: 12/18.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА:
Процењена вреност набавке за потребе Опште болнице, област 1.1. износи 29.808.603,43:
Партија 1- процењена вредност 2.657.870,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 1.318.990,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 1.349.520,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 291.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 590.690,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 115.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 1.892.450,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 1.340.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 25.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 233.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 288.770,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 47.720,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 200.411,00 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 72.420,00 динара без ПДВ-а
Партија 15- процењена вредност 1.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 16- процењена вредност 24.986,00 динара без ПДВ-а
Партија 17- процењена вредност 105.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 18- процењена вредност 81.222,00 динара без ПДВ-а
Партија 19- процењена вредност 89.707,00 динара без ПДВ-а
Партија 20- процењена вредност 1.719.576,00 динара без ПДВ-а
Партија 21- процењена вредност 877.950,00 динара без ПДВ-а
Партија 22- процењена вредност 774.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 23- процењена вредност 32.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 24- процењена вредност 35.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 25- процењена вредност 1.136.049,00 динара без ПДВ-а
Партија 26- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 27- процењена вредност 34.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 28- процењена вредност 1.550.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 29- процењена вредност 847.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 30- процењена вредност 344.860,00 динара без ПДВ-а
Партија 31- процењена вредност 36.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 32- процењена вредност 178.140,00 динара без ПДВ-а
Партија 33- процењена вредност 93.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 34- процењена вредност 22.580,00 динара без ПДВ-а
Партија 35- процењена вредност 116.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 36- процењена вредност 81.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 37- процењена вредност 239.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 38- процењена вредност 324.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 39- процењена вредност 82.830,00 динара без ПДВ-а
Партија 40- процењена вредност 67.674,40 динара без ПДВ-а
Партија 41- процењена вредност 127.150,00 динара без ПДВ-а
Партија 42- процењена вредност 478.869,50 динара без ПДВ-а
Партија 43- процењена вредност 561.212,50 динара без ПДВ-а
Партија 44- процењена вредност 126.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 45- процењена вредност 268.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 46- процењена вредност 238.847,00 динара без ПДВ-а
Партија 47- процењена вредност 9.885,00 динара без ПДВ-а
Партија 48- процењена вредност 2.513,40 динара без ПДВ-а
Партија 49- процењена вредност 9.258,00 динара без ПДВ-а
Партија 50- процењена вредност 37.903,00 динара без ПДВ-а
Партија 51- процењена вредност 198.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 52- процењена вредност 100.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 53- процењена вредност 460.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 54- процењена вредност 403.850,00 динара без ПДВ-а
Партија 55- процењена вредност 3.095.85,00 динара без ПДВ-а
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Партија 56Партија 57Партија 58Партија 59Партија 60Партија 61Партија 62Партија 63Партија 64Партија 65Партија 66Партија 67Партија 68Партија 69Партија 70Партија 71Партија 72Партија 73Партија 74-

процењена вредност 667.900,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 232.800,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 518.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 239.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 2.185,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 45.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 368.750,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 249.500,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 22.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 4.320,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 25.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 76.500,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 110.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 256.300,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 426.600,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 241.200,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 286.140,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 175.635,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 372.818,13 динара без ПДВ-а

Процењена вредност набавке за потребе Дома здравља, област 1.2 износи 2.532.982,00:
Партија 1- процењена вредност 167.300,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 1.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 871.760,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 533.770,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 54.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 14.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 219.450,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 82.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 99.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 291.635,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 76.132,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 44.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 68.085,00 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 9.200,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност набавке за потребе службе стоматоогије, област 1.3 износи 70.705,00 :
Партија 1- процењена вредност 29.385,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 32.820,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 8.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 90- процењена вредност 22.430,00 динара без ПДВ-а
3.

Вредност уговора, по партијама :

ЗА ОБЛАСТ 1.1.:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

2.656.040,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

3.187.605,00 динара

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

1.318.990,00 динара

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

1.539.933,00 динара

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

1.349.520,00 динара

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

1.619.424,00 динара

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

291.250,00 динара

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

349.500,00 динара

7

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

590.690,00 динара

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

708.828,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6

115.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6

138.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 7

1.887.674,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 7

2.077.652,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 8

1.212.240,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 8

1.333.464,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 9

20.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 9

24.480,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 10

232.196,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 10

255.391,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 11

288.260,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 11

345.912,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 12

47.720,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 12

57.264,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 13

200.411,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 13

237.636,70 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 14

65.686,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 14

78.823,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 15

1.199,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 15

1.438,80 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 16

24.614,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 16

29.536,80 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 17

105.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 17

126.720,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 18

81.222,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 18

97.466,40 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 19

89.707,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 19

98.677,70 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 20

1.719.576,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 20

2.063.491,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 21

877.950,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 21

965.745,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 22

772.280,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 22

926.580,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 23

19.245,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 23

21.165,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 24

35.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 24

42.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 25

1.136.045,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 25

1.275.211,60 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 26

50.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 26

42.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 27

33.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 27

40.320,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 28

1.549.305,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 28

1.859.165,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 29

847.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 29

1.016.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 30

300.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 30

360.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 31

36.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 31

43.200,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 32

178.140,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 32

197.124,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 33

93.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 33

112.320,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 34

22.580,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 34

27.096,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 35

116.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 35

139.200,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 36

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 36

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 37

237.300,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 37

284.760,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 38

324.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 38

388.800,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 39

82.830,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 39

99.396,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 40

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 40

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 41

127.050,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 41

152.460,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 42

478.669,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 42

574.402,80 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 43

561.212,50 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 43

617.333,75 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 44

88.920,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 44

106.704,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 45

265.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 45

318.480,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 46

232.424,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 46

278.909,04 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 47

67.650,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 47

81.180,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 48

2.424,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 48

2.908,80 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 49

9.060,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 49

10.872,40 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 50

31.416,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 50

37.699,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 51

198.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 51

237.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 52

99.840,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 52

109.824,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 53

460.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 53

552.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 54

403.850,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 54

484.620,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 55

3.095.850,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 55

3.653.594,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 56

667.900,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 56

791.940,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 57

232.800,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 57

279.560,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 58

518.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 58

570.240,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 59

239.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 59

263.340,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 60

2.180,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 60

2.616,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 61

38.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 61

46.080,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 62

368.750,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 62

442.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 63

249.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 63

299.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 64

22.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 64

26.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 65

2.880,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 65

3.456,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 66

25.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 66

30.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 67

38.340,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 67

82.008,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 68

110.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 68

132.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 69

256.259,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 69

281.884,90 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 70

426.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 70

511.920,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 71

241.200,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 71

289.440,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 72

264.150,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 72

316.980,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 73

175.635,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 73

210.762,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 74

372.817,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 74

447.380,40 динара

ЗА ОБЛАСТ 1.2.:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

166.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

199.200,00 динара

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

600,00 динара

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

720,00 динара

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

871.760,00 динара

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

1.046.122,00 динара

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

528.679,50 динара

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

584.080,70 динара

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

54.250,00 динара

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

59.675,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6

13.990,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6

16.788,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 7

219.450,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 7

241.395,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 8

60.960,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 8

73.151,28 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 9

99.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 9

119.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 10

271.108,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 10

325.329,60 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 11

76.132,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 11

91.358,40 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 12

40.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 12

48.000,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 13

61.940,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 13

73.233,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 14

9.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 14

10.800,00 динара

ЗА ОБЛАСТ 1.3.:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

17.210,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

20.652,00 динара

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

15.658,00 динара

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

18.789,60 динара

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

8.200,00 динара

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

9.840,00 динара

________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 1, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград , будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
2.657.870,00
2.656.040,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 1, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул.
Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 1 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу “ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3 .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 2, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
1.318.990,00
1.318.990,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 2, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 2 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
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Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 3, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
1.349.520,00
1.349.520,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 3, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 3 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Госпер “ д.о.о. Нови Београд
ул. Омладинских бригада 86п
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 4, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Госпер “ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
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набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Госпер “ д.о.о. Нови Београд
291.250,00
291.250,00
ул. Омладинских бригада 86п
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 4, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Госпер “ д.о.о. Нови Београд ул.
Омладинских бригада 86п, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 4 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Госпер “ д.о.о. Нови Београд ул. Омладинских бригада 86п .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 5, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
590.690,00
590.690,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 5, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 5 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 6, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
115.100,00
115.100,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 6, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 6 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 7, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград , будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
1.892.450,00
1.887.674,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 7, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул.
Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 7 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
ул. Миријевски Булевар 3
2.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш,
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ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 8, благоврeмeно поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград и “ Ecotrade BG“ д.о.о Ниш, будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
1.340.600,00
1.330.274,40
ул. Миријевски Булевар 3
2.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш,
1.340.600,00
1.212.240,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 8, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Ecotrade BG“ д.о.о Ниш, ул.
Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 8 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
2.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш,
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6510 од 05.10.2018.г.
“ Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
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ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 17, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 32.280,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 25.200,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 7.080,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 9, благоврeмeно поднeте једна неприхватљива понуа понуђача
„Ecotrade BG“ д.о.о из Ниша јер прелази процењену вредност наручиоца и једна прихватљива и одговарајућа
понуда понуђача „ Синофарм “ д.о.о. Бeоград, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о
jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати
односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
25.200,00
20.400,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 9, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул. Косте
Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 9 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 10, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград , будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
233.000,00
232.196,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 10, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул.
Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 10 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 11, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
288.770,00
288.260,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
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7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 11, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 11 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 12
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 12, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
47.720,00
47.720,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 12, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
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________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 12 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 13
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 13, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
200.411,00
200.411,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 13, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 13 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 14
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад,
ул. Косовска 25
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
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ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 14, благоврeмeно поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад и “ Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад,
72.420,00
72.349,60
ул. Косовска 25
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
72.420,00
65.686,00
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 14, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о.
Београд, ул. Данијелова 12-16 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 14 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова 12-16.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 15
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад,
ул. Косовска 25
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6469 од 04.10.2018.г.
“ Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
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ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да
понуђeна цeна понуђача за област 1.1. партиjу 15, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за
помeнуту партиjу понудио цeну у износу 6.725,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца
1.200,00 динара бeз ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe
цeнe понуђача и процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 5.525,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 15, благоврeмeно поднeта једна одговарајућа али неприхватљива
понуда понуђача “ Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд зато што прелази процењену вреност и једна прихватљива и
одговараjућа понуда понуђача „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, будући испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32)
Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe
разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад,
1.200,00
1.199,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 15, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, ул.
Косовска 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 15 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 16
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 16, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
24.986,00
24.614,00
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 16, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, ул.
Данијелова 12-16, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 16 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова 12-16.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 17
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medisal“ д.о.о. Београд,
ул. Скојевска 23
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
ул. Данијелова 12-16
3.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш,
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6467 од 04.10.2018.г.
“ Medisal“ д.о.о. Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Medisal“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 17, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 117.400,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 105.600,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 11.800,00 динара бeз ПДВ-а.
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Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
6510 од 05.10.2018.г.

“ Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш

Нeoдговарајућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje

У оквиру конкурсане документације, на страни 48. У оквиру додатних услова под тачком 2. Предвиђено је следеће:
„ Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном

понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набаваку констатовала je да понуђач
понуђач доставио документ са називом произвођача Аltech без слике и описа техничких каратеристика. Понуђач
није поступио у складу са у складу са горе наведеним упутсвом из конкурсне документације, није доставио
адекватан проспект нити превод, тако да се се из приложеног документа не могу видети техничке карактерстике
како би комисија могла да упореди са осталим понудама.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) ЗЈН. Такође, ова понуда је одбијена и због битних недостатака понуде наведених у чл. 106.
ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама, обзиром да се због наведених недостатака не може утврдити њена стварана
садржина нити је могуће упоредити је са другим понудама .
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 17, благоврeмeно поднeта једна неприхватљива понуда понуђача “
Medisal“ д.о.о. Београд зато што прелази процењену вреност, једна неодговарајућа понуда понуђача „Ecotrade BG
“ д.о.о. из Ниша и једна прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, будући
испуњаваја свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
105.600,00
105.600,00
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 17, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, ул.
Данијелова 12-16 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 17 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова 12-16.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 18
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medisal“ д.о.о. Београд,
ул. Скојевска 23
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 18, благоврeмeно поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Medisal“ д.о.о. Београд и “ Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд, будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Medisal“ д.о.о. Београд,
81.222,00
81.222,00
ул. Скојевска 23
2.„Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд,
81.222,00
81.222,00
ул. Данијелова 12-16
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 18, ЈН бр.12/18, поднете две понуде са истим понуђеном укупном
вредности. Конкурсном документацијом на стр. 56. У оквиру области VI-Упутство понуђачима како да сачине
понуду, под тачком 17.- елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом,
предвидео следеће: „Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке рок. У случају истог понуђеног рока
испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача са ранијим роком приспећа у деловодном
протоколу наручиоца.“. Понуђени рок испоруке за област 1.1. партију 18 понуђача: 1. Медисал д.о.о. Београд је 2
дана, понуђача 2. „ Dreager Tehnika“ д.о.о. Београд је 2 дана. Број под којим је заведена понуда понуђача: 1.
Медисал д.о.о. Београд је 6467 од 04.10.2018.године, број под којим је заведена понуда понуђача 2. „ Dreager
Tehnika“ д.о.о. Београд је 6469 од 04.10.2018.године, тако да комисија за јавну набавку бр 12/18, на основу
критеријума из конкурсне документације предлаже да се предност да понуђачу са ранијим роком приспећа
понуде, односно понуђачу Медисал д.о.о. Београд, комисија даље консатује да је понуда понуђаћа Медисал д.о.о.
Београд, Скојеваска 23 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
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________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 18 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Медисал д.о.о. Београд, Скојеваска 23.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 19
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 19, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
89.707,00
89.707,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 19, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 19 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 20
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Маклер “ д.о.о. Београд
ул. Омладинских бригада 86О
________________________________________________________________________________________________
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5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 20, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Маклер “ д.о.о. Београд
1.719.576,00
1.719.576,00
ул. Омладинских бригада 86О
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 20, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Маклер “ д.о.о. Београд, ул.
Омладинских бригада 86О прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 20 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Маклер “ д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада 86О.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 21
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд
ул. Ђорђа Станојевића 14
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 21, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о
jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати
односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд
877.950,00
877.950,00
ул. Ђорђа Станојевића 14
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 21, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд,
ул. Ђорђа Станојевића 14 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 21 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, ул. Ђорђа Станојевића 14.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 22
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
2.„Farmalogist “ д.о.о. Београд,
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6437 од 04.10.2018.г.
“Синофарм“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 22, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ IV kanile sa četiri utisnute jasne radio neprozirne linije, fiksacionim krilcima i injekcoinim
portom, providnom komorom za povrat krvi; Veličine 16G,18G, 20G, 22G, 24G, 26G“
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
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Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набаваку, односно стручни тим лекара,
констатовала да је понуђач доставио каталог произвођача Disposafe Health, Indija, Sinomedic за понуђенo добрo у
оквиру партије 22, ставке 1. у коме нису наведене тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца
и то: не постоји тражена техничка карактеристика utisnute jasne radio neprozirne linije , већ у каталогу понуђеног
добра произвођача Disposafe Health, Indija, Sinomedic стоји, поред осталих, техничка карактеристика „Утиснуте
контрасне линије“ што није исто односно у складу са траженом каракетристиком из спецификације наручиоца за
партију 22, ставку 1.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 22, благоврeмeно поднeта једна неодговарајућа понуда понуђача „
Синофарм “ д.о.о. Бeоград и једна прихватљива и одговараjућа понуда понуђача “ Farmalogist “ д.о.о. Београд,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Farmalogist “ д.о.о. Београд,
774.000,00
772.280,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 22, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул.
Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 22 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 23
Укупан броj поднeтих понуда :4
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
2.„Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд,
ул. Боре Станковића 2
3.„Farmalogist “ д.о.о. Београд,
ул. Миријевски Булевар 3
4.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш,
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6437 од 04.10.2018.г.
“Синофарм“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 23, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za I.V. primenu, otporna na dejstvo lekova“
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набаваку, односно стручни тим лекара,
констатовала да је понуђач доставио каталог произвођача Disposafe Health, Indija, Sinomedic за понуђенo добрo у
оквиру партије 23, ставке 1. у коме нису наведене тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца
и то: не постоји тражена техничка карактеристика otporna na dejstvo lekova, већ у каталогу понуђеног добра
произвођача Disposafe Health, Indija, Sinomedic стоји, техничка карактеристика „отпорна на цурење“ што није исто
односно у складу са траженом каракетристиком из спецификације наручиоца за партију 23, ставку 1.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама.
6457 од 04.10.2018.г.

“ Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд

Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje

Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 23, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za I.V. primenu, otporna na dejstvo lekova“
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача „Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набаваку, односно стручни тим
лекара, констатовала да је понуђач доставио каталог произвођача Harsoria Healthcare, Indija, за понуђенo добрo
у оквиру партије 23, ставке 1. у коме нису наведене тражене техничке карактеристике из спецификације
наручиоца и то: не постоји тражена техничка карактеристика otporna na dejstvo lekova, већ у каталогу понуђеног
добра произвођача Harsoria Healthcare, Indija, стоји, техничка карактеристика „спречава цурење“ што није исто
односно у складу са траженом каракетристиком из спецификације наручиоца за партију 23, ставку 1.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама.
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________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 23, благоврeмeно поднeте четири понуде од којих су две понуде
неодговарајуће и то пунеде понуђача „ Синофарм “ д.о.о. Бeоград, „Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд, и две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача “ Farmalogist “ д.о.о. Београд и „Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш, будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
3.„Farmalogist “ д.о.о. Београд,
32.250,00
19.245,00
ул. Миријевски Булевар 3
4.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш,
32.250,00
25.500,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 23, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача
„Farmalogist “ д.о.о.
Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 23 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 24
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica“ д.о.о. Нови Сад,
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 24, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica“ д.о.о. Нови Сад,
35.000,00
35.000,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 24, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул.
Косовска 25, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 24 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 25
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 25, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
1.136.049,00
1.136.045,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 25, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 25 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 26
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 26, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
50.000,00
50.000,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 26, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови
Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 26 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 27
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Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 27, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
34.800,00
33.600,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 27, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул. Косте
Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 27 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 28
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
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________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 28, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград , будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Farmalogist “ д.о.о. Бeоград,
1.550.000,00
1.549.305,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 28, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул.
Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 28 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Farmalogist “ д.о.о. Бeоград, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 29
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Инел Медик ВП “ д.о.о. Бeоград,
ул. Калемарска 2Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 29, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Инел Медик ВП “ д.о.о. Бeоград, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Инел Медик ВП “ д.о.о. Бeоград,
847.000,00
847.000,00
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ул. Калемарска 2Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 29, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Инел Медик ВП “ д.о.о. Бeоград,
ул. Калемарска 2Б, ул. Калемарска 2Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 29 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Инел Медик ВП “ д.о.о. Бeоград, ул. Калемарска 2Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 30
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
2.„Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд,
ул. Боре Станковића 2
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 30, благоврeмeно поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „ Синофарм “ д.о.о. Бeоград и „Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд, будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
344.860,00
300.000,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 30, ЈН бр.12/18, дана 15.10.2018.године понуђач „Phoenix Pharma “ д.о.о.
Београд доставио допис путем електронске поште )е-маилом са следећим текстом: „Након објављивања
записника са тендера и објављених резултата уочили смо да је у нашој понуди за област 1 партија број 30
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направљена ненамема и очигледна грешка и стога је дата цена у износу од 182,720 која је знатно нижа од
процењена вредност 344.860,00 динара без ПДВ-а.
Повлачимо нашу понуду за ову партију услед уочене техничке грешке и молимо вас да прогластите нашу
понуду за ову партију као неодговарајућу јер је исказана неуобичајено ниска цена.“
Из свега наведеног, комисија за јавну набавку констатује да су у отворeном поступку набавкe добарасанитeтско потрошног матeриjала за потрeбe Опште болницe из области 1.1. партиje 30, ЈН бр.12/18, приспеле
две понуде и то једна понуда понућача понуда понуђача „Phoenix Pharma “ д.о.о. Београд који је дописом
обавестио наручиоца о повлачењу понуде за партију 30 и друга понуда понуђача „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул.
Косте Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 30 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Синофарм “ д.о.о. Бeоград, ул. Косте Нађа 31 .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 31
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм “ д.о.о. Бeоград,
ул. Косте Нађа 31
2.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш,
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6437 од 04.10.2018.г.
“Синофарм“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.2) и т.5)ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 22, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ vodonepropusna prekrivka debljine 2,5 mikrona +-10% od CPE (Chlorinated Polyethylene)
plave boje ne glatke već reljefne teksture, za bolnički krevet dimenzije 210X90X20, obšivena elastičnom gumicom radi
fiksiranja za krevet“
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Наручилац је дана 30.10.2018.године, понуђачу „Синофарм „ д.о.о. из Београда упутио захтев за додатним
информацијама за област 1.1., партију 31, са следећим текстом: U skladu sa čl. 93. ZJN, molimo da nam dostavite
dodatne informacije koji se odnose na JN 12/18 nabavka sanitetsko potrošnog materijala za oblast 1.1. potrebe Opšte bolnice ,
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partija 31, stavka 1-vodonepropusna prekrivka debljine 2,5 mikrona +-10% od CPE (Chlorinated Polyethylene) plave boje ne
glatke već reljefne teksture, za bolnički krevet dimenzije 210X90X20, obšivena elastičnom gumicom radi fiksiranja za krevet.
Uvidom u dostavljeni ponudu ponuđača „Sinofarm“ d.o.o. Beograd, komisija za javnu nabavku, konstatovala je da je ponuđač
dostavio ponudu za partiju 31,stavku 1- vodonepropusna prekrivka debljine 2,5 mikrona +-10% od CPE (Chlorinated
Polyethylene) plave boje ne glatke već reljefne teksture, za bolnički krevet dimenzije 210X90X20, obšivena elastičnom
gumicom radi fiksiranja za krevet ponudu, u kojoj nudi dobra proizvođača Sinomedic .
Konkursnom dokumentacijom na str. 48. U okviru dodatnih uslova pod tačkom 2. Predviđeno je sledeće: „ Понуђено добро
мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати
као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Uvidom u ponudu ponuđača, komisija za JN 12/18 je konstatovala da je za partiju 31, stavku 1 dostavljen dokument
proizvođača Sinomedic iz kog se ne može sa sigurnošću utvrditi da li postoji tražena tehnička karakteristika da prekrivka nije
glatka već da je reljefne teksture?
Odgovor i dokaz u vidu kataloga, prospekta ili drugo iz kog se može videti naziv proizvođača i obeleženim tehničkim
karakteristikama dostaviti najkasnije do 01.11.2018 do 10.30h na e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com , sa naznakom:
„Pojašnjenje JN 12/18, partija 31, stavka 1“.
Понуђач је дана 31.10.2018.године доставио : страницу из каталога Sinomedic –cover for mattress на енглеском,
превод исте странице на српском језику (исте које су достављене у оквиру понуде) и изјаву произвођача Sword
Xiantao Disposable Protective Products Factory, China, превод изјаве овлашћеног судског преводиоца за енглески
језик Дијане Јеловац са следећим текстом : „ Овим изјављујемо да је наш производ под брендом Sinomedic
навлака за душек са еластични рубом направљеним од ПВЦ квалитетног материјала, рељефне текстуре,
водонепропусна.
Комисија за јвну набавку констатује да је понуђач „Синофарм“ д.о.о. из Београда након затраженог захтева за
додатним информацијама, доставио иста документа као у понуди коју је поднео на јавном отварању ЈН бр.12/18,
на исти начин на који је поднео понуду ( необележено ) осим што је доставио превод изјаве. Понуђач није
поступио у складу са упутством из конкурсне докуемнтације и додатним условом под тачком 2. Тако да није
могуће утврдити тражене техничке карактеристике нити је могуће понуду понуђача „Синофарм „ упоредити са
другим понудама.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) , чланом 160. ст.1.т.2) и т.5) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 31, благоврeмeно поднeта једна неодговарајућа понуда понуђача
„Синофарм “ д.о.о. Бeоград и једна прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш,
36.000,00
36.000,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 31, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш, ул.
Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 31 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 32
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 32, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд
178.140,00
178.140,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 32, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови
Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 32 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Magna Pharmacia “ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 33
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Лабра“ д.о.о. Ниш
Бул. Томе Росандића 5/3/4
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 33, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Лабра“ д.о.о. Ниш
93.600,00
93.600,00
Бул. Томе Росандића 5/3/4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 33, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, Бул. Томе
Росандића 5/3/4 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке
набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 33 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Лабра“ д.о.о. Ниш, Бул. Томе Росандића 5/3/4.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 34
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 34, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
22.580,00
22.580,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 34, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 34 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 35
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 35, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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1.„Трен “ д.о.о. Ниш
116.000,00
116.000,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 35, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 35 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 36
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6468 од 04.10.2018.г.
“ Нова Гросис “ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Нова Гросис “ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 36, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 90.918,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 81.600,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 9.318,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 36, благоврeмeно je поднeта jeдна одговарајућа али неприхватљива
понуда понуђача „Нова Гросис “ д.о.о. Ниш, будући да неиспуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.33) Закона о
jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту не трeба даљe разматрати
односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 36, ЈН бр.12/18, поднета једна одговарајућа али неприхватљива понуда
понуђача зато што прелази процењену вредност наручиоца, понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Носиоци Карађорђеве звезде 21 и прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију
поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 36 и доноси одлуку да се за поменуту
партију поступак набавке обустиви.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 37
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
2.„Лабра“ д.о.о. Ниш
Бул. Томе Росандића 5/3/4
3.„Metreco“ д.о.о. Ниш
Ул. Војводе Мишића 75 лок.1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6440 од 04.10.2018.г.
“ Лабра“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 37, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 267.750,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 239.400,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 28.350,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
6437 од 04.10.2018.г.

“Синофарм“ д.о.о. Београд
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Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
и чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje

Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 37, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ EKG elektroda jednokratne samolepljive sa gelom“ и за ставку 2: „EKG elektroda
jednokratne za holter“.
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набаваку, односно стручни тим ,
констатоваo je да је понуђач доставио каталог произвођача Shanghai Intco Elektrode Manufacturing CO.LTD, Kina,
SinomedicECG Eletrode. Понуђач није поступио у складу са упутством из конкурсне докуемнтације и додатним
условом под тачком 2. Није обележио каталог (у каталогу постоје 6 модела и 6 слика испод којих не пише који је
модел електрода ), нити се у каталогу може видети тражена техничка карактеристика „EKG elektroda jednokratne
samolepljive sa gelom, такође није могуће понуду понуђача „Синофарм „ упоредити са другим понудама.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама. Такође, ова понуда је одбијена и због битних недостатака
понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама, обзиром да се због наведених недостатака не
може утврдити њена стварана садржина нити је могуће упоредити је са другим понудама .
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 37, благоврeмeно je поднeта једна неприхватљива понуда понуђаћа
„Лабра“ д.о.о. из Ниша, затим једна неодговарајућа понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. из Београда и једна
прихватљива и одговараjућа понуде понуђача „Metreco“ д.о.о. Ниш будући да испуњаваја свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
239.400,00
237.300,00
Ул. Војводе Мишића 75 лок.1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 37, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Metreco“ д.о.о. Ниш, ул.Војводе
Мишића 75 лок.1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 37 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Metreco“ д.о.о. Ниш, ул.Војводе Мишића 75 лок.1.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 38
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medial Group“ д.о.о. Београд
Бул. Арсенија Чарнојевића 74/2
2.„TPS Technomed“ д.о.о. Београд
Ул. Ендија Ворхола 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6412 од 03.10.2018.г.
“Medial Group“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на стр. 17. За партију 38, ставку 1 тражио
добро са следећим описом :“ EMG koncentricna iglena elektroda za aparat ''Myoquick'' Micromed dimenzije
0,45x50mm Kanila izradjena od nerdjajuceg celika AISI 304“ и за ставку 2: „EMG koncentricna iglena elektroda za
aparat ''Myoquick'' Micromed dimenzije 0,45x40mm Kanila izradjena od nerdjajuceg celika AISI 304“.
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача „Medial Group“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набаваку, односно стручни тим ,
констатовao je да је понуђач доставио каталог произвођача Natus Manufacturing Limited за понуђенo добрo у
оквиру партије 38, ставке 1. у коме нису понуђена тражене dimenzije elektrode 0,45x50mm , већ је понудеио
димензију 0,46х50мм и за ставку 2. Није понуђена тражене dimenzije elektrode 0,45x40mm, већ је понудеио
димензију 0,46х37мм . Такође у приложеном каталогу не постоји тражена технићка карактеристика „od
nerdjajuceg celika AISI 304“, већ само од нерђајућег челика.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 37, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Medial Group“ д.о.о. Београд и „TPS Technomed“ д.о.о. Београд будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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1.„TPS Technomed“ д.о.о. Београд
324.000,00
324.000,00
Ул. Ендија Ворхола 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 38, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „TPS Technomed“ д.о.о. Београд,
ул.Ендија Ворхола 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 38 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „TPS Technomed“ д.о.о. Београд, ул.Ендија Ворхола 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 39
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 39, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
82.830,00
82.830,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 39, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
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Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 39 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 40
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Бул. Европе 59
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6451 од 04.10.2018.г.
“ Суперлаб“ д.о.о. Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 40, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 121.200,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 67.676,40 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 5.525,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
6521 од 05.10.2018.г.

“ Еngel“ д.о.о. Нови Сад

Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje

Увидом у понуду понуђача „Еngel“ д.о.о. Нови Сад, комисиjа за jавну набаваку констатоваа je да понуђач ниje
доставио Образац VII – Образац понуде, што је констатовано записником са јавног отварања понуда бр.6524 од
05.10.2018.г. Конкурсном документацијом на стр.50-51, предвиђено је шта понуда мора да садржи:

Образац понуде за сваку партију за коју подноси понуду
 Опште податке о пониђачу
 Опште податке о подизвођачу
 Опште податке о учеснику у заједничкој
 Техничку спецификацију тражених добара по партијама за које подноси понуду по упутсву и напоменама
из спецификације.Понуђачи могу поднети понуде за све или поједине партије.Исправна је она понуда у
којој понуђач понуди све ставке-добра у оквиру једне партије.
 Решење АЛИМС-а обележено на начи предвиђен на стр47
 Уверење о домаћем пореклу понуђеног добра које издаје Привредна комора Србије (за понуђаче које
нуиде добра домаћег порекла)
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача, упутство стр.
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Решење Министарства здравља
 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
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 Образац изјаве о прихватању финансијске гаранције (на меморандуму понуђача)
 Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
 Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна), за сваку партију посебно
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 Модел уговора
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) и чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама. Такође, ова понуда је одбијена и због битних
недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама, обзиром да се због наведених
недостатака не може утврдити њена стварана садржина .
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 40, благоврeмeно је поднета једна неприхватљива понуда понуђача „
Суперлаб“ д.о.о. Београд јер прелази процењену вредност наручиоца и једна неодговарајућа понуда понуђача
„Еngel“ д.о.о. Нови Сад будући да испуњавају свe условe из Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje
за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте не трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 40, ЈН бр.12/18, приспела једна неприхватљива понуда понуђача
„Суперлаб“ д.о.о. Београд и једна неодговарајућа понуда понуђача „ Енгел“ д.о.о. Нови Сад и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 40 и доноси одлуку да се за поменуту
партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 41
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„DND Commerce “ д.о.о. Београд
ул. Милутина Милаковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
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________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 41, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„DND Commerce “ д.о.о. Београд
127.150,00
127.050,00
ул. Милутина Милаковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 41, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „DND Commerce “ д.о.о. Београд, ул.
Милутина Милаковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 41 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „DND Commerce “ д.о.о. Београд, ул. Милутина Милаковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 42
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medipro MPM “ д.о.о. Београд
ул. Снежане Хрепевник 32
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 42, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Medipro MPM “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Medipro MPM “ д.о.о. Београд
478.869,00
478.669,00
ул. Снежане Хрепевник 32
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________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 41, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Medipro MPM “ д.о.о. Београд, ул.
Снежане Хрепевник 32 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 42 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Medipro MPM “ д.о.о. Београд, ул. Снежане Хрепевник 32.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 43
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Зем Фарм “ д.о.о. Земун
ул. Раде Кончара 71
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 43, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Зем Фарм “ д.о.о. Земун, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Зем Фарм “ д.о.о. Земун
561.212,50
561.212,50
ул. Раде Кончара 71
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 43, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Зем Фарм “ д.о.о. Земун, ул. Раде
Кончара 71 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
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________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 43 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Зем Фарм “ д.о.о. Земун, ул. Раде Кончара 71.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 44
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
Ул. Књажевачка 122/28
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 44, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд,„ Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш и „Promedia“ д.о.о. Кикинда будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
126.000,00
115.248,00
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
126.000,00
88.920,00
Ул. Књажевачка 122/28
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
126.000,00
91.560,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 44, ЈН бр.12/18, најповољнија понуда понуђача „Biotech Logistic“ д.о.о.
Ниш, ул. Књажевачка 122/28 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 44 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш, ул. Књажевачка 122/28.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 45
Укупан броj поднeтих понуда :4
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
Ул. Гандијева 136
2.„Nova Grosis“ д.о.о. Ниш
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
3.„Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш
Ул. Благоја Паровића 4/12
4.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 44, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, „Nova Grosis“ д.о.о. Ниш, „Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш и „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
268.000,00
267.700,00
Ул. Гандијева 136
2.„Nova Grosis“ д.о.о. Ниш
268.000,00
276.000,00
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
3.„Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш
268.000,00
265.400,00
Ул. Благоја Паровића 4/12
4.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
268.000,00
266.000,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 45, ЈН бр.12/18, приспеле четири понуде, и то понуда понуђача „MS
Globalmedic“ д.о.о. Београд, „Nova Grosis“ д.о.о. Ниш, „Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш али
да је понуда са најнижом понуђеном ценом понуда понуђача „Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш, ул.Благоја Паровића
4/12 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 45 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Nataly Drogerija“ д.о.о. Ниш, ул.Благоја Паровића 4/12.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 46
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 46, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
238.847,00
232.424,20
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 46, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Носиоци
Карађорђеве звезде 21 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 46 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 47
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
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Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 47, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
9.885,00
9.807,00
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 47, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул.
Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 47 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 48
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 48, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
2.513,00
2.424,00
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 48, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул.
Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 48 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 49
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 49, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
9.258,00
9.060,00
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 49, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул.
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Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 49 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 50
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 50, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
37.903,00
31.416,00
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 50, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул.
Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 50 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
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________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 51
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит“ д.о.о. Нови Сад
Ул. Војводе Степе 64
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
Ул. Vojvoe Mišića 75 lok1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 51, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача који нуди добра домаћег порекла „Велебит“ д.о.о. Нови Сад„ и понуђача„Metreco“ д.о.о. Ниш који нуди
добра страног пореклабудући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит“ д.о.о. Нови Сад
198.000,00
198.000,00
Ул. Војводе Степе 64
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
198.000,00
198.000,00
Ул. Vojvoe Mišića 75 lok1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да су за набавку санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe Опште болницe, област
1.1.партиjа 51 ,у отворeном поступку бр.12/18, пристиглe двe одговараjућe понуда понуђача Мetreco д.о.о. Ниш и
Вeлeбит д.о.о. Нови Сад у смису ЗЈН чл. 3. Ст.1. тачка 32), али нeприхватљивe jeр прeлазe процeњeну врeдност
наручиоца за партиjу 76. Чланом 86. Став 4. Закона о jавним набавкама , прeдвиђeно je да : „У случају примене
критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који
нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5%* већа у односу на најнижу
понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.“ Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 констатуje да обe
понудe понуђача испуњаваjу
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, као и да се у ситуацији када постоји исти број пондера Законом о
јавним набавкама предност даје понуђачу који нуди добра домаћег порекла однсно понуђачу Велебит д.о.о.
Нови Сад и прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 51 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Велебит д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 52

60

Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„АДОК“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 52, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„АДОК“ д.о.о. Београд
100.800,00
99.840,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 52, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, ул. Милорада
Јовановића 11 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 52 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „АДОК“ д.о.о. Београд, ул. Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 53
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 52, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
460.000,00
460.000,00
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 53, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул.
Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 53 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул. Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 54
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Екоток“ д.о.о. Александровац
Ул. Кожетин Расинска 39
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 54, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Екоток“ д.о.о. Александровац, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Екоток“ д.о.о. Александровац
403.850,00
403.850,00
Ул. Кожетин Расинска 39
________________________________________________________________________________________________
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7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 54, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Екоток“ д.о.о. Александровац, ул. Ул.
Кожетин Расинска 39 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 54 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Екоток“ д.о.о. Александровац, ул. Ул. Кожетин Расинска 39.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 55
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 55, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
3.095.850,00
3.095.850,00
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 55, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул.
Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
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________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 55 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул. Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 56
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 56, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
667.900,00
667.900,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 56, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул.
Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 56 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 57
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
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________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 57, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
232.800,00
232.800,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 57, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља
Петра Првог 114 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 57 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра Првог 114.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 58
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„АДОК“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 58, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :

65

Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„АДОК“ д.о.о. Београд
518.400,00
518.400,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 58, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, ул. Милорада
Јовановића 11 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 58 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „АДОК“ д.о.о. Београд, ул. Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 59
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medinic export-import“ д.о.о. Београд
ул. Сазанова 52
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 59, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Medinic export-import“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о
jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати
односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Medinic export-import“ д.о.о. Београд
239.400,00
239.400,00
ул. Сазанова 52
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 59, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Medinic export-import“ д.о.о. Београд,
ул. Сазанова 52 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 59 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Medinic export-import“ д.о.о. Београд, ул. Сазанова 52.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 60
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 60, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
2.185,00
2.180,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 60, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља
Петра Првог 114 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 60 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра Првог 114.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 61
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
Ул. Војводе Мишића 75 лок.1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 61, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд и „Metreco“ д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32)
Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe
разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
45.000,00
38.400,00
Ул. Косте Нађа 31
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
45.000,00
42.000,00
Ул. Војводе Мишића 75 лок.1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 61, ЈН бр.12/18, обе понуде прихватљиве у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама али да је понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31 понуда
са нижемо понуђеном ценом и прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 61 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 62
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит“ д.о.о. Нови Сад

68

Ул. Војводе Степе 64
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
Ул. Vojvoe Mišića 75 lok1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 62, благоврeмeно je поднeте прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача који нуди добра домаћег порекла „Велебит“ д.о.о. Нови Сад„ и понуђача„Metreco“ д.о.о. Ниш који нуди
добра страног пореклабудући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит“ д.о.о. Нови Сад
368.750,00
368.750,00
Ул. Војводе Степе 64
2.„Metreco“ д.о.о. Ниш
368.750,00
365.000,00
Ул. Vojvoe Mišića 75 lok1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да су за набавку санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe Опште болницe, област
1.1.партиjа 51 ,у отворeном поступку бр.12/18, пристиглe двe одговараjућe понуда понуђача Мetreco д.о.о. Ниш и
Вeлeбит д.о.о. Нови Сад у смису ЗЈН чл. 3. Ст.1. тачка 32), али нeприхватљивe jeр прeлазe процeњeну врeдност
наручиоца за партиjу 76. Чланом 86. Став 4. Закона о jавним набавкама , прeдвиђeно je да : „У случају примене
критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који
нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5%* већа у односу на најнижу
понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.“ Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 констатуje да обe
понудe понуђача испуњаваjу
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку. Такође, комисија констатује да је разлика између понуђене цене
понуђача који нуди добра домаћег порекла и понуђене цене понуђача који нуди добра страног порекла 1,03%,
односно није већа од 5% колико је предвиђено Законом о јавним набавкама и да се из тог разлога предност даје
понуђачу који нуди добра домаћег порекла однсно понуђачу Велебит д.о.о. Нови Сад и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 62 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Велебит д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 63
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ТТ Медик“ д.о.о. Београд
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Бул. Михајла Пупина 10Д/I
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 63, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ТТ Медик“ д.о.о. Београд
249.500,00
249.500,00
Бул. Михајла Пупина 10Д/I
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 63, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул.
Михајла Пупина 10Д/I прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 63 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 64
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 64, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
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Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
22.000,00
22.000,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 64, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 64 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 65
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
2.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6468 од 04.10.2018.г.
“ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за област 1.1. партиjу 65, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 7.200,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 4.320,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 2.880,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 65, благоврeмeно je поднeта једна одговарајућа али неприхватљива
понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. из Ниша јер прелази процењену вредност наручиоца и једна прихватљива
и одговараjућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. из Београда будући да испуњавају свe условe из
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чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
4.320,00
2.880,00
Ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 65, ЈН бр.12/18, приспела једна одговарајућа али неприхватљива понуда
понуђача Нова Гросис д.о.о. из Ниша и једна одговарајућа и прихватљива понуда понуђача Синофарм д.о.о. из
Београда, ул. Косте Нађа 31 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 65 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Синофарм д.о.о. из Београда, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 66
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 66, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
25.000,00
25.000,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________

72

7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 66, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул.
Косовска 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 66 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 67
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Бул. Европе 59
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6521 од 05.10.2018.г.
“ Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Еngel“ д.о.о. Нови Сад, комисиjа за jавну набаваку констатоваа je да понуђач ниje
доставио Образац VII – Образац понуде, што је констатовано записником са јавног отварања понуда бр.6524 од
05.10.2018.г. Конкурсном документацијом на стр.50-51, предвиђено је шта понуда мора да садржи:

Образац понуде за сваку партију за коју подноси понуду
 Опште податке о пониђачу
 Опште податке о подизвођачу
 Опште податке о учеснику у заједничкој
 Техничку спецификацију тражених добара по партијама за које подноси понуду по упутсву и напоменама
из спецификације.Понуђачи могу поднети понуде за све или поједине партије.Исправна је она понуда у
којој понуђач понуди све ставке-добра у оквиру једне партије.
 Решење АЛИМС-а обележено на начи предвиђен на стр47
 Уверење о домаћем пореклу понуђеног добра које издаје Привредна комора Србије (за понуђаче које
нуиде добра домаћег порекла)
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача, упутство стр.
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Решење Министарства здравља
 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
 Образац изјаве о прихватању финансијске гаранције (на меморандуму понуђача)
 Образац изјаве о независној понуди
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Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
 Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна), за сваку партију посебно
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 Модел уговора
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) и чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама. Такође, ова понуда је одбијена и због битних
недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама, обзиром да се због наведених
недостатака не може утврдити њена стварана садржина .
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 67, благоврeмeно je поднeта jeдна неодговарајућа понуда понуђача
„Енгел“ д.о.о. Нови Сад и једна прихватљива и одговарајућа понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, будући
да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
76.500,00
68.340,00
Ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 67, ЈН бр.12/18, приспела једна неодговарајућа понуда понуђача „ Енгел“
д.о.о. Нови Сад и једна прихватљива и одговарајућа понуда пшонуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 67 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 68
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор
ул. В.В. Степе Степеновића 22
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 68, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор
110.000,00
110.000,00
ул. В.В. Степе Степеновића 22
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 68, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор, ул.
В.В. Степе Степеновића 22 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 68 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Panonija Pharm“ д.о.о. Сомбор, ул. В.В. Степе Степеновића 22.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 69
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 69, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
256.300,00
256.259,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
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7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 69, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 69 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 70
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
ул. Арсенија Чарнојевића 82/2
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 64, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
426.600,00
426.600,00
ул. Арсенија Чарнојевића 82/2
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 64, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, ул.
Арсенија Чарнојевића 82/2 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
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Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 70 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Мар Медика “ д.о.о. Београд, ул. Арсенија Чарнојевића 82/2.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 71
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 55, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor“ д.о.о. Београд
241.200,00
241.200,00
Бул. Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 71, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул.
Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 71 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд, ул. Бул. Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 72
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
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________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 72, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
286.140,00
264.150,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 72, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља
Петра Првог 114 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 72 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра Првог 114.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 73
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 73, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
175.635,00
175.635,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 73, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 73 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, област 1.1. партиjа 74
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Маклер “ д.о.о. Београд
ул. Омладинских бригада 86О
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.1., партиjу 20, благоврeмeно je поднeта jeдна прихватљива и одговараjућа понуда
понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Маклер “ д.о.о. Београд
372.818,13
372.817,00
ул. Омладинских бригада 86О
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe из области 1.1. партиje 74, ЈН бр.12/18,
понуда понуђача
„Маклер “ д.о.о. Београд, ул.
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Омладинских бригада 86О прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.1. –за потребе Опште болнице, партија 74 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Маклер “ д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада 86О.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
2.„Ecotarade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6437 од 04.10.2018.г.
“ Синофарм“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.12/18, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 48. Конкурсне докментације, следеће: „Понуђено добро мора да у потпуности одговара

обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у слободној
форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена документа
или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика,
понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
У оквиру техничке спецификације наручиоца (образац III-стр. 36.) за област 1.2., партију 1, ставку 2 тражено је
следеће :“ Rukavice latex bez talka potpuno anatomske (posebno pakovane leva i desna u pakovanju 25-50 kom ) obostrano
hlorisane sa sniženim sadržajem proteina“. Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну
набаваку констатовала да је понуђач доставио каталог произвођача Nugard procedure PF за понуђенo добрo у
оквиру партије 1. Ставка 2. Из ког се не може видети тражена карактеристика: „посебно паковане лева и десна“,
затим, у каталогу није наведена, однсно не постоји тражена карактеристика : „обострано хлорисане“ .
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 1, благоврeмeно је поднeта једна неодговарајућа понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. из Београда и једна одговарајућа и прихватљива понуда понуђача „Ecotarade BG“ д.о.о. из
Ниша будући да испуњаваја свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje
за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotarade BG“ д.о.о. Ниш
167.300,00
166.000,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 1, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Ecotarade BG“ д.о.о. Ниш, ул.
Страхињића Бана 3 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 1 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotarade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 2, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о.
из Београда будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
1.000,00
600,00
Ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 2, ЈН бр.12/18, понуда понуђача Синофарм д.о.о. из Београда, ул. Косте
Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 2 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Синофарм д.о.о. из Београда, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 2 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу Синофарм д.о.о. из Београда, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 3, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
871.760,00
871.760,00
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 3, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 3 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 4, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje
за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
533.770,00
528.679,50
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 4, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића
Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 4 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 5, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
54.250,00
54.250,00
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 5, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 5 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Бул. Европе 59
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6521 од 05.10.2018.г.
“ Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Еngel“ д.о.о. Нови Сад, комисиjа за jавну набаваку констатоваа je да понуђач ниje
доставио Образац VII – Образац понуде, што је констатовано записником са јавног отварања понуда бр.6524 од
05.10.2018.г. Конкурсном документацијом на стр.50-51, предвиђено је шта понуда мора да садржи:

Образац понуде за сваку партију за коју подноси понуду
 Опште податке о пониђачу

84

Опште податке о подизвођачу
Опште податке о учеснику у заједничкој
Техничку спецификацију тражених добара по партијама за које подноси понуду по упутсву и напоменама
из спецификације.Понуђачи могу поднети понуде за све или поједине партије.Исправна је она понуда у
којој понуђач понуди све ставке-добра у оквиру једне партије.
 Решење АЛИМС-а обележено на начи предвиђен на стр47
 Уверење о домаћем пореклу понуђеног добра које издаје Привредна комора Србије (за понуђаче које
нуиде добра домаћег порекла)
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача, упутство стр.
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Решење Министарства здравља
 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
 Образац изјаве о прихватању финансијске гаранције (на меморандуму понуђача)
 Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.
 Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна), за сваку партију посебно
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 Модел уговора




Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) и чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама. Такође, ова понуда је одбијена и због битних
недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о jавним набавкама, обзиром да се због наведених
недостатака не може утврдити њена стварана садржина
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 6, благоврeмeно је поднета једна неодговарајућа понуда понуђача
„Еngel“ д.о.о. Нови Сад и једна прихватљива и одговарајућа понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд будући да
испуњаваја свe условe из Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
14.400,00
13.990,00
Ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 6, ЈН бр.12/18, приспела једна неодговарајућа понуда понуђача „ Енгел“
д.о.о. Нови Сад и једна прихватљива и одговарајућа понуда пшонуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 6 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 7
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Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medinic export -import“ д.о.о. Београд
Ул. Сазанова 52
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 7, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Medinic export import“ д.о.о. Београд будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Medinic export -import“ д.о.о. Београд
219.450,00
219.450,00
Ул. Сазанова 52
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 7, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Medinic export -import“ д.о.о. Београд, ул.
Сазанова 52 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe
дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 7 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Medinic export -import“ д.о.о. Београд, ул. Сазанова 52.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
Ул. Kњажевачка 122/28
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 8, благоврeмeно су поднeте понуде понуђача „Суперлаб“ д.о.о.
Београд, „Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш и „Promedia“ д.о.о. Кикинда будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
82.500,00
60.690,00
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
82.500,00
73.200,00
Ул. Kњажевачка 122/28
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
82.500,00
73.500,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 8, ЈН бр.12/18, најповољнија понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд,
ул. Милутина Миланковића 25 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 8 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 9, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
99.500,00
99.500,00
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 9, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 9 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
2.„Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 10, благоврeмeно су поднeте две понуде понуђача „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш и „Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
291.635,00
271.108,00
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
2.„Гросис“ д.о.о. Ниш
291.635,00
291.635,00
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 10, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Носиоци Карађорђеве звезде 21 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда
и прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 10 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 9, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
76.132,00
76.132,00
Ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 11, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 11 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 12
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 12, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
44.000,00
40.000,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 12, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића
Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 12 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 13
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
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________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 13, благоврeмeно су поднeта једна понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
68.085,00
61.940,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 13, ЈН бр.12/18, понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића
Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и прeдлажe дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 13 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Дома здравља, област 1.2. партиjа 14
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
Ул. Kњажевачка 122/28
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6459 од 04.10.2018.г.
“ Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
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Увидом у понуду понуђача „Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за област 1.2. партиjу 14, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 12.400,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 9.200,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 3.200,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.2., партиjу 14, благоврeмeно су поднeте две понуде понуђача „Суперлаб“ д.о.о.
Београд, „Promedia“ д.о.о. Кикинда будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно
оцeњивати и једна неприхватљива понуда понуђача „Biotech Logistic“ д.о.о. Ниш..
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
9.200,00
9.880,00
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
9.200,00
9.000,00
Ул. Краља Петра Првог 114
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Дома здравља из области 1.2. партиje 14, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, ул.
Краља Петра Првог 114 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.2. –за потребе Дома здравља, партија 14 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу „Promedia“ д.о.о. Кикинда, ул. Краља Петра Првог 114.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe слуђбе стоматологије, област 1.3. партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда : 2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
Ул. Косте Нађа 31
2.„Phoenix Pharma“ д.о.о. Београд
Ул. Боре Станковића 2
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________

92

6. У поступку оцeнe за облст 1.3., партиjу 1, благоврeмeно су поднeте две понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о.
Београд и „Phoenix Pharma“ д.о.о. Београд будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
29.385,00
17.210,00
Ул. Косте Нађа 31
2.„Phoenix Pharma“ д.о.о. Београд
29.385,00
17.394,00
Ул. Боре Станковића 2
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
службе стоматологије из области 1.3. партиje 1, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.3. –за потребе службе стоматологије, партија 1 и доноси одлуку о додели
уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe слуђбе стоматологије, област 1.3. партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
2.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за облст 1.3., партиjу 2, благоврeмeно су поднeте две понуде понуђача „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача

процeњeна врeдност
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Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
32.820,00
23.534,00
Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
2.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
32.820,00
15.658,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
службе стоматологије из области 1.3. партиje 2, ЈН бр.12/18, повољнија понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3 и прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда и
прeдлажe дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.12/18 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала за oбласт 1.3. –за потребе службе стоматологије, партија 2 и доноси одлуку о додели
уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe слуђбе стоматологије, област 1.3. партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Београд
Ул. Милутина Миланковића 25
2.„Еngel“ д.о.о. Нови Сад
Бул. Европе 59
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6521 од 05.10.2018.г.

“ Еngel“ д.о.о. Нови Сад

Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурснe докумeнтациje

Увидом у понуду понуђача „Еngel“ д.о.о. Нови Сад, комисиjа за jавну набаваку констатоваа je да понуђач ниje
доставио Образац VII – Образац понуде, што је констатовано записником са јавног отварања понуда бр.6524 од
05.10.2018.г. Конкурсном документацијом на стр.50-51, предвиђено је шта понуда мора да садржи:

Образац понуде за сваку партију за коју подноси понуду
 Опште податке о пониђачу
 Опште податке о подизвођачу
 Опште податке о учеснику у заједничкој
 Техничку спецификацију тражених добара по партијама за које подноси понуду по упутсву и напоменама
из спецификације.Понуђачи могу поднети понуде за све или поједине партије.Исправна је она понуда у
којој понуђач понуди све ставке-добра у оквиру једне партије.
 Решење АЛИМС-а обележено на начи предвиђен на стр47
 Уверење о домаћем пореклу понуђеног добра које издаје Привредна комора Србије (за понуђаче које
нуиде добра домаћег порекла)
 Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране произвођача, упутство стр.
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