Наручилац: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Адреса:Расадничка б.б.
Место: Зајечар
Број извештаја: 1090
Датум: 13.02.2019.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”број 124/12) директор
Здравственог центра доноси следећу
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор се додељује за набавку намирница за исхрану лежећих пацијената по партијама и то:

Партија 1.понуђачу ” Бонум ” З.Т.Р.
Грмечка 17а, 19000 Зајечар, понуда заведена код
наручиоца под бројем 380 od 21.01.2019. године. број понуде 6 од 21.01.2019.г.
Партија 2„TЗР&Kaтарина“ д.o.o. Mладеновац aдреса: Kраљице Maрије 14/7, 11400
Mладеновац, понуда заведена код наручиоца под бројем 371 oд 21.01.2019. године.
Партија 3 „Ruža ipex“ дoo адреса: Димитрија Туцовића 31, 18000 Niš, понуда заведена код
наручиоца под бројем 342 od 18. 01.2019. године број понуде П19/10012019 од 10.01.2019. год.
Партија
4 „TЗР&Kaтарина“ д.o.o. Mладеновац aдреса: Kраљице Maрије 14/7, 11400
Mладеновац, понуда заведена код наручиоца под бројем 371 oд 21.01.2019. године.
Партија 5 Mlekara Milk House дoo адреса: Топаонички пут бб, понуда заведена код наручиоца
под бројем 8369 od 11.12.2017. године. Број понуде 04/2019 од 15.01.2019.год.
Партија 6 „Стана Mихајловић предузетник СТР“ Доња Мутница бб, 35250 Параћин, понуда
заведена код наручиоца под бројем 379 од 21.01.2019.год. број понуде 82/Т od 17.01.2019.год.
Партија 7 понуђачу „Тис Митровић“ Зајечар, Лубнички пут, понуда заведена код наручиоца
под бројем 376 од 12.01.2019.г. број понуде 122/4 од 18.01.2019.г.
Партија 8 понуђачу „Тис Митровић“ Зајечар, Лубнички пут, понуда заведена код наручиоца
под бројем 376 од 12.01.2019.г. број понуде 122/5 од 18.01.2019.г.
Партија 9 понуђачу „Тис Митровић“ Зајечар, Лубнички пут, понуда заведена код наручиоца
под бројем 376 од 12.01.2019.г. број понуде 122/6 од 18.01.2019.г.
Партија 10 „Стана Mихајловић предузетник СТР“ Доња Мутница бб, 35250 Параћин, понуда
заведена код наручиоца под бројем 379 од 21.01.2019.год. број понуде 82/Т od 17.01.2019.год.
Партија 11 „Тис Митровић“ Зајечар, Лубнички пут, понуда заведена код наручиоца под
бројем 376 од 12.01.2019.г. број понуде 122/8 од 18.01.2019.г.
Партија 12 „TЗР&Kaтарина“ д.o.o. Mладеновац aдреса: Kраљице Maрије 14/7, 11400
Mладеновац, понуда заведена код наручиоца под бројем 371 oд 21.01.2019. године.
Партија 13 „Стана Mихајловић предузетник СТР“ Доња Мутница бб, 35250 Параћин, понуда
заведена код наручиоца под бројем 379 од 21.01.2019.год. број понуде 82/Т od 17.01.2019.год.
Партија 14 NБA Патриота дoo адреса: Иво Лоле Рибара, 19350 Knjaževac, понуда заведена код
наручиоца под бројем 374 od 21.01.2019. године, број понуде 6/19 од 10.12.2017.г.
Партија 15 NБA Патриота дoo адреса: Иво Лоле Рибара, 19350 Knjaževac, понуда заведена код
наручиоца под бројем 374 od 21.01.2019. године, број понуде 7/19 од 10.12.2017.г.
Партија 16 „Стана Mихајловић предузетник СТР“ Доња Мутница бб, 35250 Параћин, понуда
заведена код наручиоца под бројем 379 од 21.01.2019.год. број понуде 82/Т od 17.01.2019.год.
Партија 17 „TЗР&Kaтарина“ д.o.o. Mладеновац aдреса: Kраљице Maрије 14/7, 11400
Mладеновац, понуда заведена код наручиоца под бројем 371 oд 21.01.2019. године.
Партија 18 Pharma Swiss дoo адреса: Батајнички друм 5 a, 11080 Beograd, понуда заведена код
наручиоца под бројем 337 od 18. 01 . 2019. године, број понуде 51/1 од 10.01.2019.г.
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Образложење
Наручилац је дана 21.12.2018. године донео одлуку o покретању отвореног поступка 19/2018 за
јавну набавку намирница за исхрану лежећих пацијената за период од годину дана. За наведену ЈН
наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
дана 21.12.2018. године. Oпшти речник 15000000 храна и пиће и сродни производи
До истека рока за поношење понуда на адресу наручиоца приспеле су понуде за:
Партију 1 Партију 2 Партију 3 –
Партију 4 –
Партију 5 –
Партију 6 –
Партију 7 –
Партију 8 –
Партију 9 –

3 понуде
5 понуде
4 понуда
2 понуде
2 понуде
2 понуде
4 понуде
2 понуде
2 понуде

Партију 10 – 2 понуде
Партију 11 – 2 понуде
Партију 12 – 4 понуде
Партију 13 – 5 понуде
Партију 14 – 2 понуде
Партију 15 – 2 понуде
Партију 16 - 4 понуде
Партију 17 - 4 понуде
Партију 18 - 1 понуда

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступлила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.10 од 03.01.2018. године, комисија за јавне набавке је
констатовала следће:

1.Врста предмета јавне набавке:
Добра намирнице за исхрану лежећих пацијената за период од годину дана
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Добра намирнице за исхрану лежећих пацијената за период од годину дана
Редни број јавне набавке: 19/2018
Процењена вредност јавне набавке за потребе ЗЦ Зајечар (без ПДВ-а): 8.381.837,00 динара, по
партијама:
•
партија 1. Хлеб и пецива процењена вредност
1.359.500.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 2. Брашно, гриз, пшеница, коре процењ. вредн.
119.500.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 3. Тестенина процењена вредност
157.600.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 4. Пиринач млевени процењена вредност
8.750.00 динара без ПДВ-а.
партија 5. Млеко и млечни производи процењ. вредн.
1.640.000.00 динара без ПДВ-а.
•
•
партија 6. Сиреви процењена вредност
296.550.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 7. Јаја процењена вредност
722.700.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 8. Сувомесната роба процењена вредност
743.400.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 9. Риба процењена вредност
309.000.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 10. Месо процењена вредност
816.600.00 динара без ПДВ-а.
партија 11. Пилеће месо процењена вредност
615.000.00 динара без ПДВ-а.
•
•
партија 12. Прехрамбена роба процењена вредност
929.164.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 13. Паштета процењена вредност
247.200.00 динара без ПДВ-а.
партија 14. Поврће-свеже процењена вредност
1.957.300.00 динара без ПДВ-а.
•
•
партија 15 Свеже воће процењена вредност
257.750.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 16. Конзервирана роба процењена вредност
474.200.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 17. Сардина конзервирана
24.800.00 динара без ПДВ-а.
•
партија 18. Ентерална храна
420.600.00 динара без ПДВ-а.
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3.

Вредност уговора, по партијама за Добра намирнице за исхрану лежећих пацијената за период од
годину дана за потребе ЗЦ Зајечар:

Партија 1:
Партија 2:
Партија 3:
Партија 4:
Партија 5:
Партија 6:
Партија 7:
Партија 8:
Партија 9:
Партија 10:
Партија 11:
Партија 12:
Партија 13:
Партија 14:
Партија 15:
Партија 16:
Партија 17:
Партија 18:

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

1.224.091,70 динара
1.347.250,00 динара
86.200,00 динара
96.020.00 динара
254.600,00 динара
305.520.00 динара
8.050,00 динара
8.855,00 динара
1.380.000,00 динара
1.518.000.00 динара
211.800,00 динара
254.160,00 динара
632.764.00 динара
696.201.00 динара
566.340,00 динара
679.608,00 динара
266.900,00 динара
293.590,00 динара
1.110.000,00 динара
1.274.900,00 динара
452.400,00 динара
497.640,00 динара
625.945,00 динара
708.914,00 динара
180.000,00 динара
216.000.00 динара
1.418.266,70 динара
1.559.969,20 динара
155.963,52 динара
172.634,72 динара
640.750,00 динара
418.816,00 динара
19.960,00 динара
23.952,00 динара
312.000,00 динара
374.400,00 динара

____________________________________________________________________________________
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4. Укупан број поднетих понуда: 12
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде - Нема
Благовремене понуде:
1. „PharmaSwiss“ d.o.o. Beograd, adreasa: Batajnički drum 5 a,11080 Beograd ponuda zavedena kod naručioca
pod brojem 337 od 18.01.2019. godine. e-mail: aleksandra.gligoric@bauschhealth.com
2. „ Ruža impex“ d.o.o. Niš, adreasa: Dimitrija Tucovića 31, 18000 Niš, ponuda zavedena kod naručioca pod
brojem 342 od 18.01.2019. godine. e-mail: ruzaimpex@gmail.com
3. „Yumis“ Niš, adreas: Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86 18108 Niš, ponuda zavedena kod naručioca pod
brojem 371 od 17.01.2019. godine. e-mail: prodaja@yumis.rs
4. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac adreas: Kraljice Marije 14/7, 11400 Mladenovac, ponuda zavedena kod
naručioca pod brojem 371 od 21.01.2019. godine. e-mail: proizvodnja@rinfuz-katarina.rs
5. „Milk House“ d.o.o. Niš, adreas: Topaonički put bb, 18000 Niš, ponuda zavedena kod naručioca pod brojem
372 od 21.01.2019. godine. e-mail:info@milkhouse.co.rs
6. „ NBA Patriota“ d.o.o. Knjaževac adreas: Ivo Lole Ribara bb 149350 Knjaževac, ponuda zavedena kod
naručioca pod brojem 374 od 21.01.2019. godine. e-mail: nbapatriota@live.com
7. „Don Don“ Beograd adreas: Bulevar Zorana Đinđića 1446, 1070 Novi Beograd, ponuda zavedena kod
naručioca pod brojem 375 od 21.01.2019. godine. e-mail:srdjan.kecman@dondon.rs
8. „Tis“ d.o.o. Zaječar, adresa: Lubnički put bb, 19000 Zaječar, ponuda zavedena kod naručioca pod brojem 376
od 12.01.2019. godine. e-mail: finansije@tismitrovic.co.rs
9. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović Donja Mutnica“adresa: Donja Mutnica bb, 35250 Paraćin,
ponuda zavedena kod naručioca pod brojem 379 od 21.01.2019.god. od 21.01.2019.god. e-mail:
uprava@mihajlovic.rs
10.
„Žitopromet“ a.d. Zaječar, adresa: Kraljevića Marka 2, 19000 Zječar, ponuda zavedena kod naručioca po
brojem 380 od 21.01.2019.god. e-mail: office@zitoprometzajecar.rs
11.
„Bonum“ Zaječar, z.t.r., adresa: Grmečka 17 a, 19000 Zaječar, ponuda zavedena kod naručioca pod brojem
383 od 21.01.2019.god. e-mail: bonumpek@gmail.com
12.
„Južna pruga“ d.o.o. Čifluk Razgojanski, adresa: Čifluk Razgojanski, 16251 Pečenjevac, Leskovac,
ponuda zvedena kod naručioca pod brojem 384 od 21.01.2019.god.
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5.Партија 1 хлеб и пецива
Укупан број поднетих понуда: 3
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Неманеблаговремених понуда

Назив / име понуђача
„Дон дон“ Нови Београд, булевар Зорана Ђинђића 144 б
”Житопромет“ Зајечар, Краљевића Марка 2
„Бонум“ Зајечар, Грмечка 17 а
____________________________________________________________________________________
5. Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника Партија 1 хлеб и пециво комисија је утврдила да су,
пристигле три понуде од нкојих понуде понуде понуђача „Дон дон“ Нови Београд и
”Житопромет Зајечар”прелазе процењену вредност. Понуда понуђача ”Бонум” Зајечар је
прихватљива будући да испуњава све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно
оцењивати.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа понуђена цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. „Бонум“ Зајечар, Грмечка 17 а
2. „Дон дон“ Нови Београд
3. ”Житопромет“ Зајечар

1.359.500,00
1.359.500,00
1.359.500,00

1.224.091,70
1.687.000,00
1.725.500,00

____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 1 хлеб и пециво понуда понуђача „Бонум“, из Зајечара
прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
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Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
____________________________________________________________________________________
5.Партија 2 Брашно, гриз, пшеница, коре
Укупан број поднетих понуда: 5
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Ruža ipex“ doo, Dimitrija Tucovića 31, Niš
2. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
3. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
4. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
5. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника
Партија 2 Брашно, гриз, пшеница, коре комисија
је утврдила да су пристигле пет прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3.
Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те
да исте треба даље разматрати односно оцењивати: ”Ruža Impex” Ниш, „Yumis“ Niš,
„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac и „Тис Митровић“ Зајечар. „Stana Mihajlović preduzetnik STR
Mihajlović“ Donja Mutnica

7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
119.500,00
86.200,00
2. „Тис Митровић“ Зајечар
119.500,00
90.776,50
3. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
119.500,00
101.230,00
4. ”Ruža Impex” Ниш
119.500,00
107.300,05
5.„Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica 119.500,00
107.725,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
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У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 2 Брашно, гриз, пшеница, коре понуда понуђача
„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним
набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________
5.Партија 3 Тестенина
Укупан број поднетих понуда: 4
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Ruža ipex“ doo, Dimitrija Tucovića 31, Niš
2. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
3. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача за јавну набавку бр. /92018
намирнице за исхрану лежећих болесника Партија 3 Тестенине комисија је утврдила да су
пристигле четри понуде са већом ценом од процењене вредности: ”Ruža Impex” Ниш,
„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac „Тис Митровић“ Зајечар. и „Stana Mihajlović preduzetnik STR
Mihajlović“ Donja Mutnica. обзиром да је процењена вредност јавне набавке 157.600,00 динараи,
да је укупна цена из понуде са најнижом ценом понуда понуђача ”Ruža Impex” Ниш, од
254.600,00. Даље је констатовано да понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље
разматрати односно оцењивати понуду понуђача ”Ruža Impex” Ниш. Након констатације да
приспела понуда прелази процењену вредност набавке, али да је одговарајућа у смислу чл. 3. Ст 1.
Тач. 32. Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду ”Ruža Impex” Ниш прогласи
прихватљивом у смислу чл. 3. Ст. 1. Тач. 33. закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, зато што наручилац има расположива средства сходно
финансијском плану из ког може доплатити разлику између процењене вредности и понуђене
цене. Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН, обзиром да
испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана, односно, да понуђена цена понуде није
већа од упоредиве тржишне вредности за тестенину за коју је констатовано да је понуђена цена
одговарајућа иако је већа од процењене вредности јавне набавке.
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7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1.”Ruža Impex” Ниш
157.600,00
254.600,00
2. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
157.600,00
255.000,00
3. „Тис Митровић“ Зајечар
157.600,00
261.456,00
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica 157.600,00
281.800,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 3 Тестенина понуда понуђача ”Ruža Impex” Ниш
прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________
5.Партија 4 Пиринач млевени
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
2.„Тис Митровић“ Зајечар
___________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 4 млевени пиринач комисија је
утврдила да су пристигле две понуде од којих понуда понуђача „Тис Митровић“ Зајечар прелази
процењену вредност партије. Будући да понуда понуђача „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
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испуњава све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације
за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно оцењивати понуду понуђача
„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
8.750,00
8.050,00
2. „Тис Митровић“ Зајечар
8.750,00
15.051,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 4 млевени пиринач понуда понуђача „TZR&Katarina“
d.o.o. Mladenovac прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и
предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
___________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
____________________________________________________________________________________

5. Партија 5 Млеко и млечни производи
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1. ”Milk House“ Ниш
2.”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
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6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 5 Млеко и млечни производи
комисија је утврдила да су пристигле две понуде. Понуђач ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
доставља допис о одустајању од понуде која је заведена код понуђача под бр. 4. од 31.01.2019.
године за понуду 82/Т од 17.02.2019. године да одустају од ове партије иако имају најнижу
прихватљиву понуду. Будући да понуда понуђача ”Milk House“ Ниш испуњава све услове из чл. 3.
Ст.1. тач. 32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те
да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
1.640.000,00
1.230.000,00
2. ”Milk House“ Ниш
1.640.000,00
1.380.000,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 5 Млеко и млечни производи понуда понуђача ”Milk
House“ Ниш, прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
____________________________________________________________________________________

5.Партија 6 Сир
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Нема

Назив / име понуђача
1. ”Milk House“ Ниш
2.”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
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____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 6 Сир комисија је утврдила да су
пристигле две прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте треба даље
разматрати односно оцењивати: „Тис Митровић“ Зајечар и ”Milk House“ Ниш
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
296.550,00
211.800,00
2. ”Milk House“ Ниш
296.550,00
287.400,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 6 Сир понуда понуђача ”Стана Mихајловић“ Доња
Мутница“, прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
____________________________________________________________________________________

5.Партија 7 Јаја
Укупан број поднетих понуда: 4
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____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Ruža Impex“ Ниш
2. „НБА Патриота“ Књажевац
3.„Тис Митровић“ Зајечар
4.”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 7 Јаја комисија је утврдила да су
пристигле четри прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте
треба даље разматрати односно оцењивати: „Ruža Impex“ Ниш, „НБА Патриота“ Књажевац, „Тис
Митровић“ Зајечар и”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________
1.„Тис Митровић“ Зајечар
722.700,00
632.764,00
2. „НБА Патриота“ Књажевац
722.700,00
706.640,00
3. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
722.700,00
706.640,00
4. „Ruža Impex“ Ниш
722.700,00
722.700,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 7 Јаја понуда понуђача „Тис Митровић“ Зајечар
прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
подизвођача

Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
12

/
/
____________________________________________________________________________________
5. Партија 8 Сувомесната роба
Укупан број поднетих понуда: 1
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Нема

Назив / име понуђача
1.„Тис Митровић“ Зајечар
2.”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
___________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 8 Сувомесната роба комисија је
утврдила да су пристиглаједна прихватљива понуда будући да испуњава све услове из чл. 3. Ст.1.
тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да
исту треба даље разматрати односно оцењивати: „Тис Митровић“ Зајечар
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1.„Тис Митровић“ Зајечар
743.400,00
566.340,00
2.”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
743.400,00
674.000,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 8 Сувомесната роба понуда понуђача „Тис Митровић“
Зајечар прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор

Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
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Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
____________________________________________________________________________________
5. Партија 9 Риба
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Нема

Назив / име понуђача
1.„Тис Митровић“ Зајечар
2. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 9 Риба комисија је утврдила да
су пристигле две прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте
треба даље разматрати односно оцењивати: „Тис Митровић“ Зајечар и ”Стана Mихајловић“ Доња
Мутница“
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1.„Тис Митровић“ Зајечар
309.000,00
266.900,00
2. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
309.000,00
285.500,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вшено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
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9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 9 Риба
понуда понуђача „Тис Митровић“
Зајечарприхватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
5. Партија 10 Месо
Укупан број поднетих понуда: 2
___________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Нема

Назив / име понуђача
1.„Тис Митровић“ Зајечар
2. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника
Партија 10 Месо комисија је утврдила да су
пристигла две понуде са већом ценом од процењене вредности: „Тис Митровић“ Зајечар и ”Стана
Mихајловић“ Доња Мутница“. обзиром да је процењена вредност јавне набавке 816.600,00 динара
и, да је укупна цена из понуде са најнижом ценом понуда понуђача ”Стана Mихајловић“ Доња
Мутница“, од 1.110.000,00. Даље је констатовано да понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту
треба даље разматрати односно оцењивати понуду понуђача ”Ruža Impex” Ниш. Након
констатације да приспела понуда прелази процењену вредност набавке, али да је одговарајућа у
смислу чл. 3. Ст 1. Тач. 32. Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду ”Ruža Impex” Ниш
прогласи прихватљивом у смислу чл. 3. Ст. 1. Тач. 33. закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, зато што наручилац има расположива средства сходно
финансијском плану из ког може доплатити разлику између процењене вредности и понуђене
цене. Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН, обзиром да
испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана, односно, да понуђена цена понуде није
већа од упоредиве тржишне вредности за тестенину за коју је констатовано да је понуђена цена
одговарајућа иако је већа од процењене вредности јавне набавке.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
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Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
816.000,00
1.110.000,00
2. „Тис Митровић“ Зајечар
816.000,00
1.161.570,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вшено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 10 Месо понуда понуђача ”Стана Mихајловић“ Доња
Мутница“ прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
5.Партија 11 Пилеће месо
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Тис Митровић“ Зајечар
2. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 11 Пилеће месо комисија је
утврдила да су пристигле две прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1.
тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да
исте треба даље разматрати односно оцењивати: „Тис Митровић“ Зајечар и ”Стана Mихајловић“
Доња Мутница“
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7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1.„Тис Митровић“ Зајечар
615.000,00
452.400,00
2. ”Стана Mихајловић“ Доња Мутница“
615.000,00
480.000,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вшено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 11 Пилеће месо понуда понуђача „Тис Митровић“ Зајечар
прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
5.Партија 12 Прехрамбена роба
Укупан број поднетих понуда: 4
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Ruža ipex“ doo, Dimitrija Tucovića 31, Niš
2. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
3. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника
Партија 12 Прехрамбена роба је утврдила да су
пристигле четри прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32
17

Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте
треба даље разматрати односно оцењивати: ”Ruža Impex” Ниш, „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
„Тис Митровић“ Зајечар. и „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica.

7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
2. „Тис Митровић“ Зајечар
3. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
4.”Ruža Impex” Ниш

929.164,00
929.164,00
929.164,00
929.164,00

625.945,00
640.659,00
664.050,00
697.881,00

____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 12 Прехрамбена роба понуда понуђача „TZR&Katarina“
d.o.o. Mladenovac прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и
предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________
5.Партија 13 Паштета
Укупан број поднетих понуда: 5
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1.„Ruža ipex“ doo, Dimitrija Tucovića 31, Niš
2. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
3. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
4. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
5. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
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5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника
Партија 13 Паштета комисија је утврдила да су
пристигле пет прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона
о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте треба даље
разматрати односно оцењивати: ”Ruža Impex” Ниш, „Yumis“ Niš, „TZR&Katarina“ d.o.o.
Mladenovac и„Тис Митровић“ Зајечар. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja
Mutnica

7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________
1. .„Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica 247.200,00
180.000,00
2. ”Ruža Impex” Ниш
247.200,00
209.280,00
3. „Тис Митровић“ Зајечар
247.200,00
213.600,00
4. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
247.200,00
226.800,00
5.„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
247.200,00
234.000,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 13 Паштета понуда понуђача .„Stana Mihajlović preduzetnik
STR Mihajlović“ Donja Mutnica прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним
набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________
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5.Партија 14 Поврће свеже
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
”НБА Патриота” Иво Лоле Рибара бб, Књажевац
”Јужна пруга” Чифлук Разгојански, Печењевац
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
/
/
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 14 Поврће свежакомисија је
утврдила дасу пристигле две прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1.
тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да
исте треба даље разматрати односно оцењивати: ”НБА Патриота”, Књажевац и ”Јужна пруга”
Чифлук Разгојански, Печењевац
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача

Процењена вредност

Цена без ПДВ-а

1.”НБА Патриота, Књажевац
1.957.300,00
1.418.266,70
2.”Јужна пруга” Чифлук Разгојански, Печењевац
1.957.300,00
1.761.570,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена

9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 14 Поврће свежапонуда понуђача ”НБА Патриота” Иво
Лоле Рибара бб, Књажевац прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама
и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор
____________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
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Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизво
/
/
____________________________________________________________________________________

5.Партија 15 Свеже воће
Укупан број поднетих понуда: 2
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде

Неблаговренене понуде
Нема

Назив / име понуђача
1.”НБА Патриота” Иво Лоле Рибара бб, Књажевац
2.”Јужна пруга” Чифлук Разгојански, Печењевац
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 15 Свеже воћекомисија је
утврдила дасу пристигле две прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1.
тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да
исте треба даље разматрати односно оцењивати”НБА Патриота” Иво Лоле Рибара бб, Књажевац и
”Јужна пруга” Чифлук Разгојански, Печењевац
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив /име подизвођача

Процењена вредност

Цена без ПДВ-а

1. ”НБА Патриота” Иво Лоле Рибара бб, Књажевац
257.750,00
155.963,52
2. ”Јужна пруга” Чифлук Разгојански, Печењевац
257.750,00
193.716,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вшено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена

9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 15 Свеже воће понуда понуђача ”НБА Патриота” Иво Лоле
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Рибара бб, Књажевац прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и
предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор
____________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa

Нe x

Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизво
/
/
____________________________________________________________________________________

5.Партија 16 Конзервирана роба
Укупан број поднетих понуда: 4
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
2. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
3. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих Партија 16 Конзервирана роба комисија је утврдила да је
пристигла четри понуде са већом ценом од процењене вредности: „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara
Konstantina 80-86, „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac „Тис Митровић“ Зајечар. и „Stana Mihajlović
preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica. обзиром да је процењена вредност јавне набавке
474.200,00 динараи, да је укупна цена из понуде са најнижом ценом понуде понуђача „Stana
Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica., од 640.750,00. Даље је констатовано да
понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно оцењивати
понуду понуђача „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica.. Након
констатације да приспела понуда прелази процењену вредност набавке, али да је одговарајућа у
смислу чл. 3. Ст 1. Тач. 32. Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду „Stana Mihajlović
preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica.прогласи прихватљивом у смислу чл. 3. Ст. 1. Тач. 33.
закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, зато што
наручилац има расположива средства сходно финансијском плану из ког може доплатити разлику
између процењене вредности и понуђене цене. Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла
сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН, обзиром да испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана,
односно, да понуђена цена понуде није већа од упоредиве тржишне вредности за тестенину за коју
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је констатовано да је понуђена цена одговарајућа иако је већа од процењене вредности јавне
набавке.
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________
1. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica 474.200,00
640.750,00
2. „Тис Митровић“ Зајечар
474.200,00
647.394,50
3. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
474.200,00
667.500,00
4.„TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
474.200,00
753.350,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника Партија 16 Конзервирана роба понуда понуђача .„Stana Mihajlović
preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о
јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________

5.Партија 17 Сардина
Укупан број поднетих понуда: 4
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
Назив / име понуђача
1. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
2. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
3. „Tis“ d.o.o. Zaječar, Lubnički put bb
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда Заведена
Подносилац понуде
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Нема одбијених понуда
____________________________________________________________________________________
У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 19/2018
намирнице за исхрану лежећих болесника
Партија 17 Сардина комисија је утврдила да су
пристигле четри прихватљиве понуде будући да испуњавају све услове из чл. 3. Ст.1. тач.32
Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исте
треба даље разматрати односно оцењивати: „Yumis“ Niš, „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac „Тис
Митровић“ Зајечар и „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica.

7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност Цена без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________
1. „TZR&Katarina“ d.o.o. Mladenovac
24.800,00
19.960,00
2. „Тис Митровић“ Зајечар
24.800,00
20.320,00
3. „Yumis“ Niš, Bulevar sv. Cara Konstantina 80-86
24.800,00
21.600,00
4. „Stana Mihajlović preduzetnik STR Mihajlović“ Donja Mutnica 24.800,00
22.000,00
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 19/2018 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 17 Сардина понуда понуђача „TZR&Katarina“ d.o.o.
Mladenovac прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема подизвођача
____________________________________________________________________________________

5. Партија 18 Ентерална роба
Укупан број поднетих понуда: 1
____________________________________________________________________________________
Благовремне понуде
Неблаговренене понуде
Нема
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Назив / име понуђача
1.”Pharma Swiss’’ Београд
____________________________________________________________________________________
5.Називи,односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________
6.У поступку оцене благовремено поднетих понуда понуђача за јавну набавку бр. 21/2017
намирнице за исхрану лежећих болесника болесника Партија 18 Ентерална роба комисија је
утврдила да је пристигла једна прихватљива понуда будући да испуњавају све услове из чл. 3.
Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те
да исту треба даље разматрати односно оцењивати: ”PharmaSwiss’’ Београд.
____________________________________________________________________________________
7. Критеријум за оцењивње понуда је најнижа цена:
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена

Назив /име подизвођача
Процењена вредност
Цена без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________
1.”Pharma Swiss’’ Београд
420.600,00
312.000,00
/
____________________________________________________________________________________
8. Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено
пондерисање (бодовање понуда) а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној
јавној набавци била најнижа понуђена цена.
____________________________________________________________________________________
9.Комисија је констатује да је за јавну набавку у отвореном поступку бр. 21/2017 намирнице за
исхрану лежећих болесника
Партија 18 Ентерална роба понуда понуђача ”PharmaSwiss’’
Београд прихватљива у смислу чл. 3. Ст.1. тач.33). Закона о јавним набавкама и предлаже
директору Здравственог центра Зајечар њен избор
Изабрани понуђач извршава набвку уз помоћ подизвођача:
Дa
Нe x
____________________________________________________________________________________
Назив /име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач- нема
подизвођача
/
/
____________________________________________________________________________________
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Директор
____________________
др Мирослав Стојановић
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