ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 3584
Датум: 04.06.2018.године
На основу члана 108. и члана 112.став 2.тачка 5).Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015), а у вези са чланом 107.став 3.ЗЈН, по достављању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну
набавку мрког угља(коцка) мокро сепарисан, гранулације 30-60 мм, доње топлотне вредности преко 19.000 кј/кг,
горње топлотне вредности до 22.000 кј/кг,



Гранулација 30- 60 мм, Соко доња 19.259 горња 20.582 кј/кг, укупне влаге до 22.67 %, пепела до 7.88%,
укупног сумпора до 1,68 % и Мезграја за потребе грејања објеката за 2018 /2019. годину, у количини од 1.900
тона.
Гранулација 40- 60 мм, Мезграја доња 19.094 горња 20.383 кј/кг, укупне влаге до 22.81 %, пепела до 8.95%,
укупног сумпора до 1,71 % и Мезграја за потребе грејања објеката за 2018 /2019. годину, у количини од 1.900
тона.

за потребе грејања објеката за 2018 /2019. годину , у количини од 1900 тона, са седиштем у Зајечару, ул.Расадничка
бб, у отвореном поступку јавне набавке број 04/2018, директор Здравственог центра Зајечар доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговор понуђачу :
”Моником”д.о.о. Ниш, ул. Бул.12.Фебруар бр.93, Ниш,број понуде 437 од 23.05.2018. године, за набавку мрког
угља (коцка) мокро сепарисан, гранулације Гранулација 30- 60 мм, Соко доња 19.259 горња 20.582 кј/кг, укупне
влаге до 22.67 %, пепела до 7.88%, укупног сумпора до 1,68 % и Мезграја за потребе грејања објеката за 2018 /2019.
годину, у количини од 1.900 тона.
Гранулација 40- 60 мм, Мезграја доња 19.094 горња 20.383 кј/кг, укупне влаге до 22.81 %, пепела до 8.95%, укупног
сумпора до 1,71 % и Мезграја за потребе грејања објеката за 2018 /2019. годину, у количини од 1.900 тона.
Образложење
Наручилац је дана 26.04.2018.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр.04 /2018, за јавну набавку
мрког угља (коцка) мокро сепарисан, гранулације 30-60 мм, доње топлотне вредности преко 19.000 кј/кг, горње
топлотне вредности до 20.000 кј/кг, укупне влаге до 24%, пепела до 9%, укупног сумпора до 1,85% за потребе
грејања објеката за 2017 /2018. годину , у количини од 1900 тона.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке je приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
У извештају o стручној оцени понуда бр. 3496 od 31.05.2018.године, Комисија за јавне набавке je констатовала
следеће:
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
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. 3496 од 31.05.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
Редни број јавне набавке: ЈН 04/2018
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

18.963.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-a)

18.345.600,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

22.014.720,00 динара

_________________________________________________________________________________________________
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача

_________________________________________________________________________________________________
Благовренене понуде
Неблаговремене понуде
1. ” Моником”д.o.o. Ниш
Бул.12.фебруар бр.93, 18000 Ниш
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
_________________________________________________________________________________________________
Бриј под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
заведена
Нема одбијених понуда
/
/
_________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача ”Моником”д.о.о. Ниш, комисија је утврдила да је иста
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.
________________________________________________________________________________________________
6.Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну
набавку је рангирала односно, утврдила је :
Ранг листа прихватљивих понуда:

Назив
понуђача
процењена вредност
Цена без ПДВ-a
___________________________________________________________________________________________________
1. “ Моником“д.o.o Ниш
18.963.000,00 dinara
18.345.600,00 dinara
Бул.12.Фебруар бр.93, Ниш
_______________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање
(бодовање понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа
понуђена цена.

________________________________________________________________________________________________

8. Комисија констатује да је за набавку добара-мрког угља (коцка) за потребе грејања објеката за 2018/2019.годину ,
ЈН бр.04/2018, понуда ” Моником”д.о.о. Ниш ,Ул. Бул.12.Фебруар бр.93, Ниш прихватљива у смислу чл.3.став
1.тачка 33) Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Дa
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
/
/
________________________________________________________________________________________________
Наручилац је извршио оцену пристигле понуде према унапред утврђеним критеријумума за оцену понуда И
условима утврђеним у конкурсној документацији И донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки И интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
___________________________________________________________________________________________________
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

