ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 8823
Датум: 30.12.2019.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15, 68/15) и Извештаја
комисије за јавну набавку бр. 8785 од 27.12.2019.годинев.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар доноси
следећу
ОДЛУКУ
додели уговора
Додељује се уговор, за санитетско потрошни материјал за потребе Опште болнице:
-партију 1- обуставља се поступак набвке ;
-партију 2- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 371 од 10.12.2019 године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “ Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 371 од 10.12.2019 године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 750.285,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 547.200,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 881.520,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “ Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 371 од 10.12.2019 године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 60.000,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “Госпер“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских бригада 86п, број понуде 140/2019 од 10.12.2019
године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 258.000,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 798.740,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 115.100,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006273 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.281.391,00 динара ;
-партију 11- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006273 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.050.216,40 динара ;
-партију 12- обуставља се поступак набвке ;
-партију 13- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006273 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 230.401,60 динара ;
-партију 14- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 250.370,00 динара ;
-партију 15- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 38.790,00 динара ;
-партију 16- понуђачу “Interlab exim“ д.о.о. Београд, Ул. Бирчанинова бр.19, број понуде 549 од 16.12.2019.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 415.000,00 динара ;
-партију 17- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5729 од 06.12.2019.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 143.140,00 динара ;
-партију 18- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 1712-19 од 17.12.2019године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.199,00 динара ;
-партију 19- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП 19-1225 од
09.12.2019 укупна вредност понуде без ПДВ-а 336.200,00 динара ;
-партију 20- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5729 од 06.12.2019.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 15.500,00 динара ;
-партију 21- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП 19-1225 од
09.12.2019 укупна вредност понуде без ПДВ-а 111.000,00 динара ;
-партију 22- понуђачу “Interlab exim“ д.о.о. Београд, Ул. Бирчанинова бр.19, број понуде 549 од 16.12.2019.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 251.600,00 динара ;
-партију 23- понуђачу “B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ул. Ђорђа Станојевића 14, број понуде 1257 од
17.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 801.900,00 динара ;
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-партију 24- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006273 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 958.400,00 динара ;
-партију 25- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5729 од 06.12.2019.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 20.850,00 динара ;
-партију 26- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 1712-19 од 17.12.2019године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 35.000,00 динара ;
-партију 27- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.212.190,00 динара ;
-партију 28- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 75.000,00 динара ;
-партију 29- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 30- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 216.750,00 динара ;
-партију 31- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 36.000,00 динара ;
-партију 32- понуђачу “ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I, број понуде 460 од 28.11.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 40.600,00 динара ;
-партију 33- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 145.380,00 динара ;
-партију 34- понуђачу “Лабра“ д.о.о. Ниш, Ул. Томе Росандића 5/3/4, број понуде 59/19 од 09.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 70.200,00 динара ;
-партију 35- понуђачу “Premium Surgical Company“ д.о.о. Ниш, Ул. Светозара Марковића 1, број понуде 1116 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 67.500,00 динара ;
-партију 36- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 148.000,00 динара ;
-партију 37- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 38- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 163.620,00 динара ;
-партију 39- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 134.632,00 динара ;
-партију 40- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274791 од
16.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 65.495,00 динара ;
-партију 41- понуђачу “DND Commerce“ д.о.о. Београд, Ул. Цара Душана 256, број понуде 10-070 од 13.12.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 173.250,00 динара ;
-партију 42- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 43- понуђачу “Зем Фарм“ д.о.о. Земун, Ул. Раде Кончара 71, број понуде 37/19 од 26.11.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 561.212,50 динара ;
-партију 44- понуђачу “Biologis Group“ д.о.о. Земун, Ул. Пожешка 67а, број понуде 8486 од 18.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 37.800,00 динара ;
-партију 45- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 46- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 282/19 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 194.541,00 динара
-партију 47- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274613 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.402,00 динара ;
-партију 48- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274656 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.510,00 динара ;
-партију 49- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274663 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 11.451,00 динара ;
-партију 50- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 927 од 11.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 105.000,00 динара ;
-партију 51- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 52- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 2263-19 од 12.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 230.000,00 динара ;
-партију 53- понуђачу “Prizma Trade“ д.о.о. Ниш, Светосавска 17, број понуде 8433 од 17.12.2019 године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 387.210,00 динара ;
-партију 54- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 2263-19 од 12.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.263.896,00 динара ;
-партију 55- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 5729 од 06.12.2019.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 378.800,00 динара ;
-партију 56- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I бр.114, број понуде 645/19 од 09.12.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 229.750,00 динара ;
-партију 57- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 18584 од 9.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 518.400,00 динара ;
-партију 58- понуђачу “Medinic export-import“ д.о.о. Београд, Даничарева 57, број понуде 580 од 13.12.2019године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 359.100,00 динара ;
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-партију 59- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274773 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.310,00 динара ;
-партију 60- понуђачу “Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75 лок 1., број понуде 325-19 од 06.12.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 38.000,00 динара ;
-партију 61- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 927 од 11.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 464.950,00 динара ;
-партију 62- понуђачу “ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I, број понуде 460 од 28.11.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 229.800,00 динара ;
-партију 63- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 22.000,00 динара ;
-партију 64- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 5.310,00 динара ;
-партију 65- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде Р19-274773 од
12.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 14.520,00 динара ;
-партију 66- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 67- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 354.900,00 динара ;
-партију 68- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 75/19 од
12.12.2019 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 426.100,00 динара ;
-партију 69- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 2263-19 од 12.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.955.400,00 динара ;
-партију 70- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 71- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 567.270,00 динара ;
-партију 72- понуђачу “Маклер“ д.о.о. Београд, Ул. Омладинских бригада 86О, број понуде 5118 од 12.12.2019
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 800.315,00 динара ;
-партију 73- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 34.000,00 динара ;
-партију 74- oбуставља се поступак набавке ;
-партију 75- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 301/19 од 06.12.2019 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара ;
-партију 76- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 316.200,00 динара ;
-партију 77- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 25.000,00 динара ;
-партију 78- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 591.930,00 динара ;
-партију 79- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 2134 од
06.12.2019 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 529.820,00 динара ;
-партију 80- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 75/19 од
12.12.2019 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 342.000,00 динара ;
-партију 81- понуђачу “Мedi Ray“ д.о.о. Београд, Ул. Шуматовачка 48/6, број понуде 0512-1/19 од 05.12.2019
године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 259.375,00 динара ;
-партију 82- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 75/19 од
12.12.2019 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 402.500,00 динара ;
-партију 83- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 75/19 од
12.12.2019 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 20.565,00 динара ;
-партију 84- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 943 од 10.12.2019 године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 42.840,00 динара ;
-партију 85- oбуставља се поступак набавке ;

Образложење
Наручилац је дана 20.11.2019.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 20/19, за јавну набавку
санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице за период од годину дана, обликовану по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 27.11.2019.године.
Општи речник набавки: 33140000- медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
Област -за потребе Опште болнице :
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-

За партију 1- нема приспелих 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- 1 понуда
За партију 9- 1 понуда
За партију 10- 1 понуда
За партију 11- 2 понуде
За партију 12- нема приспелих понуда
За партију 13- 1 понуда
За партију 14- 1 понуда
За партију 15- 1 понуда
За партију 16- 1 понуда
За партију 17- 3 понуде
За партију 18- 2 понуде
За партију 19- 1 понуда
За партију 20- 2 понуде
За партију 21- 2 понуде
За партију 22-1 понуда
За партију 23- 1 понуда
За партију 24- 2 понуде
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- 1 понуда
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- 1 понуда
За партију 38- 3 понуде
За партију 39- 1 понуда
За партију 40- 2 понуде
За партију 41- 1 понуда
За партију 42- нема приспелих понуда
За партију 43- 1 понуда
За партију 44- 3 понуде
За партију 45-1 понуда
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- нема приспелих понуда
За партију 52- 1 понуда
За партију 53- 2 понуде
За партију 54- 1 понуда
За партију 55- 2 понуде
За партију 56- 1 понуда
За партију 57- 1 понуда
За партију 58- 1 понуда
За партију 59- 1 понуда
За партију 60- 2 понуде
За партију 61- 1 понуда
За партију 62- 1 понуда
За партију 63- 1 понуда
За партију 64- 1 понуда
За партију 65- 1 понуда
За партију 66- нема приспелих понуда
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-

За партију 67За партију 68За партију 69За партију 70За партију 71За партију 72За партију 73За партију 74За партију 75За партију 76За партију 77За партију 78За партију 79За партију 80За партију 81За партију 82За партију 83За партију 84За партију 85-

1 понуда
1 понуда
1 понуда
нема приспелих понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
нема приспелих понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда
3 понуде
нема приспелих понуда

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 8785 од 27.12.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Набавка санитетско потрошног материојала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за период
од годину дана, обликована по партијама.
Редни број јавне набавке: 20/19.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА:

Процењена вреност набавке за потребе Опште болнице, износи 30.228.819,37:
Партија 1- процењена вредност 1.910.970,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 750.285,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 547.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 881.520,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 60.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 258.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 798.740,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 115.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 1.292.090,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 1.057.850,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 50.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 232.300,00 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 250.370,00 динара без ПДВ-а
Партија 15- процењена вредност 38.790,00 динара без ПДВ-а
Партија 16- процењена вредност 415.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 17- процењена вредност 222.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 18- процењена вредност 1.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 19- процењена вредност 341.550,00 динара без ПДВ-а
Партија 20- процењена вредност 18.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 21- процењена вредност 115.152,00 динара без ПДВ-а
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Партија 22Партија 23Партија 24Партија 25Партија 26Партија 27Партија 28Партија 29Партија 30Партија 31Партија 32Партија 33Партија 34Партија 35Партија 36Партија 37Партија 38Партија 39Партија 40Партија 41Партија 42Партија 43Партија 44Партија 45Партија 46Партија 47Партија 48Партија 49Партија 50Партија 51Партија 52Партија 53Партија 54Партија 55Партија 56Партија 57Партија 58Партија 59Партија 60Партија 61Партија 62Партија 63Партија 64Партија 65Партија 66Партија 67Партија 68Партија 69Партија 70Партија 71Партија 72Партија 73Партија 74Партија 75Партија 76Партија 77Партија 78Партија 79Партија 80Партија 81Партија 82Партија 83Партија 84Партија 85-

процењена вредност 251.660,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 801.900,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 960.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 32.250,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 35.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 1.212.190,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 75.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 1.182.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 261.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 36.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 40.600,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 145.380,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 70.200,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 112.900,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 148.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 81.600,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 205.200,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 134.632,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 78.129,27 динара без ПДВ-а
процењена вредност 173.350,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 478.869,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 561.212,50 динара без ПДВ-а
процењена вредност 54.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 281.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 195.650,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 2.513,40 динара без ПДВ-а
процењена вредност 1.543,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 34.172,20 динара без ПДВ-а
процењена вредност 108.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 168.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 230.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 391.850,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 2.263.946,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 468.800,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 245.130,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 518.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 359.100,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 4.850,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 38.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 479.025,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 299.800,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 22.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 5.370,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 18.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 70.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 358.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 422.100,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 1.955.400,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 561.320,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 567.270,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 800.315,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 78.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 123.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 316.200,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 25.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 593.470,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 529.835,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 342.000,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 259.375,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 402.600,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 20.565,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 65.280,00 динара без ПДВ-а
процењена вредност 14.280,00 динара без ПДВ-а
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3.

Вредност уговора, по партијама :

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

50.000,00 динара

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

60.000,00 динара

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

750.285,00 динара

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

900.342,00 динара

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

547.200,00 динара

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

656.640,00 динара

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

881.520,00 динара

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

1.057.824,00 динара

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

60.000,00 динара

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

72.000,00 динара

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

258.000,00 динара

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

309.600,00 динара

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

798.740,00 динара

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

958.488,00 динара

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

115.100,00 динара

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

138.120,00 динара

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

1.281.391,00 динара

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

1.409.843,00 динара

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

1.050.216,40 динара

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

1.155.242,40 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

230.401,60 динара

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

253.426,20 динара

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

250.370,00 динара

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

300.444,00 динара

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

38.790,00 динара

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

46.548,00 динара

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

415.000,00 динара

7

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

456.500,00 динара

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

143.140,00 динара

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

171.768,00 динара

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

1.199,00 динара

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

1.438,80 динара

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

336.200,00 динара

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

403.440,00 динара

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

15.500,00 динара

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

18.600,00 динара

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

111.000,00 динара

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

133.200,00 динара

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

251.600,00 динара

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

276.760,00 динара

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

801.900,00 динара

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

882.090,00 динара

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

958.400,00 динара

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

1.150.000,00 динара

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

20.850,00 динара

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

25.020,00 динара

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

35.000,00 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

1.212.190,00 динара

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

1.333.599,30 динара

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

75.000,00 динара

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

82.500,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

216.750,00 динара

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

260.100,00 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

40.600,00 динара

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

46.040,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 33

145.380,00 динара

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

161.088,00 динара

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

70.200,00 динара

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

84.240,00 динара

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

67.500,00 динара

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

81.000,00 динара

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

148.000,00 динара

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

177.600,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

163.620,00 динара

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

196.344,00 динара

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

134.632,00 динара

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

161.558,40 динара

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

65.495,00 динара

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

78.594,00 динара

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

173.250,00 динара

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

207.900,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

37.800,00 динара

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

45.360,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

194.541,00 динара

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

233.449,20 динара

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

2.402,00 динара

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

2.882,40 динара

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

1.510,00 динара

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

1.812,00 динара

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

11.451,00 динара

9

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

13.741,20 динара

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

105.000,00 динара

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

126.000,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

230.000,00 динара

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

276.000,00 динара

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

387.210,00 динара

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

464.652,00 динара

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

2.263.896,00 динара

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

2.675.894,60 динара

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

378.800,00 динара

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

444.930,00 динара

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

229.750,00 динара

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

275.700,00 динара

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

518.400,00 динара

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

570.240,00 динара

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

359.100,00 динара

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

395.010,00 динара

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

3.310,00 динара

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

3.972,00 динара

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

38.000,00 динара

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

45.600,00 динара

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

464.950,00 динара

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

557.940,00 динара

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

299.800,00 динара

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

259.760,00 динара

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

22.000,00 динара

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

26.400,00 динара

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

5.310,00 динара

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

6.372,00 динара

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

14.520,00 динара

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

17.424,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 66

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

354.900,00 динара

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

390.390,00 динара

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

422.100,00 динара

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

506.520,00 динара

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

1.955.400,00 динара

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

2.263.980,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

567.270,00 динара

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

680.724,00 динара

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

800.315,00 динара

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

960.378,00 динара

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

34.000,00 динара

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

37.400,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 75:

50.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 75

55.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 76:

316.200,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 76:

347.820,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 77:

25.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 77:

30.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 78

591.930,50 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 78

710.316,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 79

529.820,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 79

635.784,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 80

591.930,50 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 80

710.316,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 81

259.375,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 81

311.250,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 82

402.500,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 82

483.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 83

20.565,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 83

24.678,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 84

42.840,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 84

47.124,60 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 85

обуставља се поступак набавке

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 85

обуставља се поступак набавке

________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
1.910.970,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне 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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке - набавка санитетско потрошног
материјала, партија 1 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
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________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „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.„Гросис “ д.о.о. Ниш
50.000,00
50.000,00
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
Опште болницe у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска
77 .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, 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.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „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.„Гросис “ д.о.о. Ниш
750.285,00
750.285,00
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
Опште болницe у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска
77 .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 4
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 партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeнопо днeта 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
547.200,00
547.200,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, 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 партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
881.520,00
881.520,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, 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, партиjа 6
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 партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „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.„Гросис “ д.о.о. Ниш
60.000,00
60.000,00
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
Опште болницe у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска
77.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
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1.„Госпер “ д.о.о. Н.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 партиjу 7, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Госпер “ д.о.о. Н.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.„Госпер “ д.о.о. Н.Београд
258.000,00
258.000,00
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 у оквиру партиje 7, ЈН бр.20/19,
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
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 7 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, партиjа 8
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 партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
798.740,00
798.740,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 8 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 9
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 партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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. Бранкс 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 у оквиру партиje 9, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 9 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ 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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 10, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Фармалогист “ 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.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
1.292.090,00
1.281.391,00
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 у оквиру партиje 10, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 10 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
2.„Фармалогист “ 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
________________________________________________________________________________________________
8495 од 19.12.2019.г.
“ Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН чл. 106. ст. 1. т.2. и т.5.
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, на стр. 12. За партију 11, тражио добро са следећим описом :
red
br.
Naziv materijala
1 Bebi sistem 23g
2 Sistemi za infuziju, dužina creva 185cm

Jed.
mere
kom
kom

količina
2.000
70.000

3

Sistemi za infuziju sa ugrađenim anti-bakterijskim fileterom
od 0.2 microna, i filterom koji sprečava isticanje tečnosti
prilikom prvog punjenja sistema - otporan na dejstvo
lekova (za primenu citostatika) bez-PVC

kom

350

4

Bebi sistem, Luer Lock, sa zaštitnim mehanizmom od
ponovne upotrebe i slučajnog uboda, DEHP free, vel 1826G

kom

200

5

Sistem sa mernom biretom za preciznu distribuciju leka od
100ml

kom

20

6

Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove

kom

300

Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш, односно у достављени документ-страницу из каталога
произвођача Polymed за добро под каталошким бројем 13400-13409-Vanted IV Infusion Set Safety Scalp Vein Set ,
комисија за јавну набавку констатовала је да не постоји тражена техничка карактеристика Luer Lock, затим да
документ није обележен на начин предвиђен конкурсном документацијом и то:
Конкурсном документацијом наручиоца за Јн бр.20/19, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 49. Конкурсне докментације, следеће: „2) 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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У оквиру поменуте партије наручилац је предвидео следећу напомену:
„Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srp. jez., uzorke svakog od proizvoda u originalnom
pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se dokazuju tražene karakteristike“
Понуђач је доставио сертификате,из којих комисија за јавну набавку није могла да изврши проверу тражених
карактеристика за понуђена добра у оквиру партије 11.
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) ,чл. 106. ст. 1.т.2 и т.5. Закона о jавним набавкама и конкурсне документације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeта једна
неодговараjућа понуда понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш и једна одговарајућа и прихватљива понуда понуђача
„Фармалогист“ 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.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
1.057.850,00
1.050.216,40
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 11, ЈН бр.20/19, приспела једна неодговарајућа понуда и једна одговарајућа и
прихватљива понуда понуђача „ Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски булевар 3 у смислу чл.3.став
1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 11 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „ Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3 .
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 12
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
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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
________________________________________________________________________________________________
/
50.400,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 12, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне 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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско потрошног
материјала, партија 12 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 13
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ 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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 13, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Фармалогист “ 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.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
232.300,00
230.401,60
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.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 13, ЈН бр.20/19,
понуда понуђача
„Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 13 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 14
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 партиjу 14, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
250.370,00
250.370,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 14, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, партија 14 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 15
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 партиjу 15, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
38.790,00
38.790,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 15, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 15 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 16
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Interlab Exim “ д.о.о. Београд
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 16, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Interlab Exim “ 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.„Interlab Exim “ д.о.о. Београд
415.000,00
415.000,00
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 16, ЈН бр.20/19,
понуда понуђача „Interlab Exim “ д.о.о. Београд, ул.
Бирчанинова бр.19 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 16 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Interlab Exim “ д.о.о. Београд, ул.
Бирчанинова бр.19.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 17
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
2.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
3.„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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 17, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте три
прихватљиве и одговараjуће понуде понуђача „Драгер Техника “ д.о.о. Земун, „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад и
„Еcotrade 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 исте 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.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш
222.240,00
143.140,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
222.240,00
180.632,00
ул. Косовска 25
3.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
222.800,00
222.240,00
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 17, ЈН бр.20/19, приспеле три понуде где је прворангирана и најповољнија
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 в.д. 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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 17 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, партиjа 18
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
2.„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
________________________________________________________________________________________________
8366 од 13.12.2019.г.
“ Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
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 партиjу 18, 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.
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________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 18, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
понуде од којих је понуда понуђача „Дрегер Техника“ д.о.о.из Земуна неприхватљива, док је понуда понуђача
„Neomedica “ д.о.о. из Новог Сада одговараjућа и прихватљива 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
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 18, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде од којих је једна понуда и то понуда
понуђача „Дрегер Техника“ д.о.о. Земун неприхватљива јер прелази процењену вредност наручиоца, док 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 в.д. 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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 18 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, ул.
Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 19
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Драгер Техника “ 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

27

Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
341.550,00
336.200,00
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 19, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Драгер Техника “ д.о.о. Земун, ул. Радоја
Дакића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 19 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Драгер Техника “ д.о.о. Земун, ул.
Радоја Дакића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 20
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 17, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљиве и одговараjуће понуде понуђача „Драгер Техника “ д.о.о. Земун и „Еcotrade 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 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.„Еcotrade BG “ д.о.о. Ниш
18.750,00
15.500,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
18.750,00
18.650,00
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 20, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде где је прворангирана и најповољнија
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 в.д. 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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 20 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, партиjа 21
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
2.„Medisal“ д.о.о. Сурчин
ул. Скојевска 23
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 17, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљиве и одговараjуће понуде понуђача „Драгер Техника “ д.о.о. Земун и „Medisal“ д.о.о. Сурчин 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 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.„Драгер Техника “ д.о.о. Земун
115.152,00
111.000,00
ул. Радоја Дакића 7
2.„Medisal“ д.о.о. Сурчин
115.152,00
114.570,00
ул. Скојевска 23
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 21, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Драгер Техника “ д.о.о. Земун, ул. Радоја Дакића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д. 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

29

________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 21 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Драгер Техника “ д.о.о. Земун, ул.
Радоја Дакића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 22
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Interlab Exim “ д.о.о. Београд
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 22, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Interlab Exim “ 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.„Interlab Exim “ д.о.о. Београд
415.000,00
415.000,00
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 22, ЈН бр.20/19,
понуда понуђача „Interlab Exim “ д.о.о. Београд, ул.
Бирчанинова бр.19 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 22 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Interlab Exim “ д.о.о. Београд, ул.
Бирчанинова бр.19.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 23
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„B Braun Adria RSRB “ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 11г
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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 партиjу 23, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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 :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„B Braun Adria RSRB “ д.о.о. Београд
801.900,00
801.900,00
ул. Милутина Миланковића 11г
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 23, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „B Braun Adria RSRB “ д.о.о. Београд ,
ул.
Милутина Миланковића 11г прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 23 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „B Braun Adria RSRB “ д.о.о.
Београд, ул. Милутина Миланковића 11г.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 24
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„Фармалогист “ 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
________________________________________________________________________________________________
8466 од 18.12.2019.г.
“Синофарм“ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32). чл. 106. ст.1. т.5. ЗЈН
и конкурснe докумeнтациje
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Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, на стр. 20. За партију 24, 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.20/19, тражено је поред осталог, у оквиру додатних услова под
редним бр. 2, стр. 49. Конкурсне докментације, следеће: „2) 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, констатовала да је понуђач
доставио каталог произвођача Disposafe Health and Life Care Limited Indija, Sinomedic, за понуђенo добрo у оквиру
партије 24, у коме нису наведене тражене техничке карактеристике из спецификације наручиоца и то: не постоји
тражена техничка карактеристика četiri utisnute jasne radio neprozirne linije , већ у каталогу понуђеног добра
произвођача Disposafe Health, Indija, Sinomedic стоји, поред осталих, техничка карактеристика „ IV канила са
четири утиснуте контрасне линије...“ што није исто односно у складу са траженом каракетристиком из
спецификације наручиоца за партију 24.
Даље, конкурсном документацијом у оквиру обласи III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, на страни 20. за партију 24. наручилац је у оквиру напомене тражио следеће:
„Napomena : dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog proizvoda u originalnom pakovanju i
kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se dokazuju tražene karakteristike. Potrebno je da kanile budu sa
4 utisnute jasne neprozirne linije, fiksacionim krilcima i injekcionim portom,Dostaviti kopiju izveštaja nezavisne laboratorije
i originalnu izjavu proizvođača kojima se potvrđuje postojanje 4 radioneprozirne linije“
Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, односно у достављене сертификате анализе Disposafe
Health and Life Care Limeted, комисијја за јавну набавку констатовала је следеће:

1. Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -16G, Boja-SIVA
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PREVOD:
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2.
Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -18G, Boja-ZELENA

PREVOD:
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3.
Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -20G, Boja-ROZA
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PREVOD:
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4.
Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -22G, Boja-PLAVA
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PREVOD:
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5.
Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -24G, Boja-ŽUTA
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PREVOD:
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6.
Достављен је сертификат анализе за понуђено добро: Quick Flash Intravenska Kanila sa injekcionim portom i
krilcima Pakovano u papiru medicinskog kvaliteta, veličina -26G, Boja-LJUBIČASTA
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PREVOD:
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Комисија за јавну набавку, није могла на несумњив начин да утврди да се из приложених сертификата анализе
могу наћи тражене карактеристике добара -4 radioneprozirne linije, како је тражено конкурсном документацијом.
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 и конкурсне докумнтације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 24, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неодговараjућа понуда понуђача“Синофарм“ д.о.о. из Београда и једна одговарајућа и прихватљива понуда
понуђача „Фармалогист “ 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.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
960.000,00
958.400,00
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 24, ЈН бр.20/19,
понуда понуђача
„Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 24 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 25
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 партиjу 25, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
32.250,00
20.850,00
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 у оквиру партиje 25, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 25 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, партиjа 26
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 партиjу 26, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
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 у оквиру партиje 26, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 26 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, ул.
Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 27
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
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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 партиjу 27, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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
1.212.190,00
1.212.190,00,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 27, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 27 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 28
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. 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 партиjу 28, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ 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.
________________________________________________________________________________________________
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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.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд
75.000,00
75.000,00
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 у оквиру партиje 28, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд, ул.
Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 28 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд,
ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 29
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ 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
________________________________________________________________________________________________
8467 од 18.12.2019.г.
“ Фармалогист“ 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 „Фармалогист“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за партиjу 29, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио
цeну у износу 3.249.182,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 1.182.000,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 20/19 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 2.067.182,00 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 партиjу 29, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неприхватљива понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд јер прелази процењену вредност наручиоца и
будући да не испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исту не 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
________________________________________________________________________________________________
/
1.182.000,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 29, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 неприхватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 29 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 30
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 партиjу 30, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ 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.„Синофарм“ д.о.о. Београд
261.400,00
216.750,00
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.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 30, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа
31 прихватљива
у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 30 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул.
Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 31
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 31, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд и „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 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
36.000,00
36.000,00
ул. Косте Нађа 31
2.„Ecotrade 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.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 31, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде са исом понуђеном ценом. Комисија је
конкурсном документацијом на страни 57. под тачком 17. предвидела 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.“
На основу свега наведеног,упоређујући критеријуме, комисија за јавну набавку, констатовала је да је у овом
случају и у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд,
ул. Косте Нађа 31 прихватљива и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 31 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул.
Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 32
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд
Булевар Михајла Пупина 10Д/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 партиjу 32, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
40.600,00
40.600,00
Булевар Михајла Пупина 10Д/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 у оквиру партиje 32, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд, Булевар
Михајла Пупина 10Д/1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 32 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд,
Булевар Михајла Пупина 10Д/1.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 33
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
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________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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 партиjу 33, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
145.380,00
145.380,00
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 у оквиру партиje 33, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд ,
ул.Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 33 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“ д.о.о.
Н.Београд, ул.Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 34
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Лабра“ д.о.о. Ниш
ул. 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.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 34, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
70.200,00
70.200,00
ул. 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 у оквиру партиje 34, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, ул. Томе Росандића 5/3/4
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 34 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Лабра“ д.о.о. Ниш, ул. Томе
Росандића 5/3/4.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 35
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
ул. Светозара Марковића 1
2.„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 партиjу 35, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљиве и одговараjуће понуда понуђача „Premium Surgical Company“ 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.„Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
112.900,00
67.500,00
ул. Светозара Марковића 1
2.„Трен“ д.о.о. Ниш
112.900,00
112.900,00
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 35, ЈН бр.20/19, поднете две понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, ул. Светозара Марковића 1 прихватљива у смислу
чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 35 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Premium Surgical Company“ д.о.о.
Београд, ул. Светозара Марковића 1.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 36
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 партиjу 36, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
148.000,00
148.000,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 36, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића

54

бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 36 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 37
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Кестенова 24
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
8400 од 16.12.2019.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 партиjу 37, 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. 20/19 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 партиjу 37, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неприхватљива понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш која прелази процењену вредност наручиоца и
будући да не испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) 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
________________________________________________________________________________________________
/
81.600,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 37, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Кестенова 24
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неприхватљива
у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 37 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 38
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Меtreco“ д.о.о. Ниш
ул.Војводе Мишића 75Л1
2.„Лабра“ д.о.о. Ниш
ул. Томе Росандића 5/3/4
3.„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 партиjу 38, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте три
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, „Лабра“ д.о.о. Ниш и „Меtreco“ 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
205.200,00
163.620,00
ул. Косте Нађа 31
2.„Меtreco“ д.о.о. Ниш
205.200,00
203.400,00
ул.Војводе Мишића 75Л1
3.„Лабра“ д.о.о. Ниш
205.200,00
229.500,00
ул. 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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 38, ЈН бр.20/19, поднете три понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 38 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул.
Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, 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 партиjу 39, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
134.632,00
134.632,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 39, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 39 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул.
Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 40
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Н.Београд
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ул.Милутина Миланковића 25
2.„Аrrowpack“ д.о.о. Лештане
ул. Кружни пут 36
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 40, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд и „Аrrowpack“ д.о.о. Лештане 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. Н.Београд
78.129,27
65.495,00
ул.Милутина Миланковића 25
2.„Аrrowpack“ д.о.о. Лештане
78.129,27
70.800,00
ул. Кружни пут 36
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 40, ЈН бр.20/19, поднете две понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Н.Београд, ул. Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став
1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 40 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Суперлаб“ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 41
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„DND Commerce “ д.о.о. Земун
ул. Цара Душана 266
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 41, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „DND Commerce “ 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.„DND Commerce “ д.о.о. Земун
173.350,00
173.250,00
ул. Цара Душана 266
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 41, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „DND Commerce “ д.о.о. Земун, ул. Цара
Душана 266 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 41 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „DND Commerce “ д.о.о. Земун, ул.
Цара Душана 266.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 42
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 42,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
478.869,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 42, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне 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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 42 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, 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 партиjу 43, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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 у оквиру партиje 43, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Зем Фарм “ д.о.о. Земун, ул. Раде Кончара
71 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 43 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Зем Фарм “ д.о.о. Земун, ул. Раде
Кончара 71.
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________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 44
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб“ д.о.о. Н.Београд
ул.Милутина Миланковића 25
2.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
ул. Краља Петра I 114
3.„Biologist Group“ д.о.о. Београд
ул. Пожешка 67а
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 38, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте три
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Београд, „Промедиа“ д.о.о. Кикинда и „Biologist
Group“ 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.„Biologist Group“ д.о.о. Београд
54.000,00
37.800,00
ул. Пожешка 67а
2.„Суперлаб“ д.о.о. Н.Београд
54.000,00
49.128,00
ул.Милутина Миланковића 25
3.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
54.000,00
38.760,00
ул. Краља Петра I 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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 44, ЈН бр.20/19, поднете три понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Biologist Group“ д.о.о. Београд, ул. Пожешка 67а прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 44 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Biologist Group“ д.о.о. Београд,
ул. Пожешка 67а.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 45
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
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________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Кестенова 24
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
8400 од 16.12.2019.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 партиjу 37, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио цeну у
износу 289.800,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 281.400,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 20/19 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 8.400,00 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 партиjу 45, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неприхватљива понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш која прелази процењену вредност наручиоца и
будући да не испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) 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
________________________________________________________________________________________________
/
281.400,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 45, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Кестенова 24
неприхватљива
у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско потрошног
материјала, партија 45 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 46
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис “ д.о.о. Ниш
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ул. Кестенова 24
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 46, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
195.650,00
194.541,00
ул. Кестенова 24
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 46, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Нова Гросис “ д.о.о. Ниш, ул. Кестенова 24 у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 46 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Кестенова 24.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 47
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб “ д.о.о. Н.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 партиjу 47, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.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.
________________________________________________________________________________________________
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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.„Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд
2.513,40
2.402,00
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 у оквиру партиje 47, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 47 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 48
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб “ д.о.о. Н.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 партиjу 48, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.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. Н.Београд
1.543,40
1.510,00
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.
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________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 48, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 48 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 49
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб “ д.о.о. Н.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 партиjу 49, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.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. Н.Београд
34.172,20
11.451,00
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 у оквиру партиje 49, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, партија 49 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 50
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит “ д.о.о. Нови Сад
ул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 50, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Велебит “ 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.„Велебит “ д.о.о. Нови Сад
108.000,00
105.000,00
ул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 50, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Велебит “ д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе
Степе 64 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 50 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Велебит “ д.о.о. Нови Сад, ул.
Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 51
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 51,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
168.000,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 51, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне 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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 51 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 52
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 52, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
230.000,00
230.000,00
Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 52, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар Маршала
Толбухина 42 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 52 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар
Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 53
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Екоток “ д.о.о. Александровац
ул. Кожетин Расинска 39
2.„Prizma Trade“ д.о.о. Ниш
ул. Светосавска 17
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
8352 од 13.12.2019.г.
“ Екоток“ д.о.о. Александровац
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 „Екоток“ д.о.о. из Александровца, комисиjа за jавну набаваку констатоваа je да
понуђач ниje доставио Образац III – Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, што је
како је зтажено конкурсном документацијом на стр.51-52, 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 стр.49
 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
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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 партиjу 53, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
понуде од којих је понуда понуђача „Екоток“ д.о.о.из Александровца неприхватљива, док је понуда понуђача
„Prizma Trade “ д.о.о. из Ниша одговараjућа и прихватљива 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.„Prizma Trade“ д.о.о. Ниш
391.850,00
387.210,00
ул. Светосавска 17
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 53, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде од којих је једна понуда и то понуда
понуђача „Екоток“ д.о.о. Александровац неприхватљива јер прелази процењену вредност наручиоца, док понуда
понуђача „Prizma Trade“ д.о.о. Ниш, ул. Светосавска 17 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д. 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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 53 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Prizma Trade“ д.о.о. Ниш, ул.
Светосавска 17.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 54
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 54, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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
2.263.946,00
2.263.896,00
Булевар 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 у оквиру партиje 54, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар Маршала
Толбухина 42 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 54 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар
Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 55
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica“ д.о.о. Ниш
Булевар Светог Цара Константина 82-86
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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 55, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Ниш 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
________________________________________________________________________________________________
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1.„Еcotrade BG“ д.о.о. Ниш
468.800,00
378.800,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„Neomedica“ д.о.о. Ниш
468.800,00
408.282,00
Булевар Светог Цара Константина 82-86
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 55, ЈН бр.20/19, поднете две понуде где је прворангирана и најповољнија
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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 55 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Еcotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул.
Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 56
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Promedia“ д.о.о. Кикинда
ул.Краља Петра I 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 партиjу 56, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
245.130,00
229.750,00
ул.Краља Петра I 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 у оквиру партиje 56, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Promedia“ д.о.о. Кикинда, ул.Краља Петра I
114 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 56 и доноси одлуку о додели уговора понуђача
„Promedia“ д.о.о. Кикинда,
ул.Краља Петра I 114.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 57
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ADOC“ 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 партиjу 57, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ADOC“ 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.„ADOC“ 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 у оквиру партиje 57, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „ADOC“ д.о.о. Београд, ул. Милорада
Јовановића 11 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 57 и доноси одлуку о додели уговора „ADOC“ д.о.о. Београд, ул. Милорада
Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 58
Укупан броj поднeтих понуда :1
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Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medinic export-import“ д.о.о. Београд
ул. Даничарева 57
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 58, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
359.100,00
359.100,00
ул. Даничарева 57
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 58, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Medinic export-import“ д.о.о. Београд, ул.
Даничарева 57 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 58 и доноси одлуку о додели уговора „Medinic export-import“ д.о.о. Београд, ул.
Даничарева 57.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 59
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб “ д.о.о. Н.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.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 59, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.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. Н.Београд
4.850,00
3.310,00
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 у оквиру партиje 59, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 59 и доноси одлуку о додели уговора „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 60
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Metreco“ д.о.о. Ниш
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„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 партиjу 60, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд и „Metreco“ 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 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.„Metreco“ д.о.о. Ниш
38.000,00
38.000,00
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„Синофарм“ д.о.о. Београд
38.000,00
38.000,00
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 60, ЈН бр.20/19, приспеле две понуде са исом понуђеном ценом. Комисија је
конкурсном документацијом на страни 57. под тачком 17. предвидела 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.“
На основу свега наведеног,упоређујући критеријуме, комисија за јавну набавку, констатовала је да је у овом
случају и у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама понуда понуђача „Metreco“ д.о.о. Ниш, ул.
Војводе Мишића 75Л1 прихватљива и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 60 и доноси одлуку о додели уговора „Metreco“ д.о.о. Ниш, ул. Војводе Мишића
75Л1.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 61
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Велебит “ д.о.о. Нови Сад
ул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 61, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Велебит “ 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.„Велебит “ д.о.о. Нови Сад
479.025,00
464.950,00
ул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 61, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Велебит “ д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе
Степе 64 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 61 и доноси одлуку о додели уговора „Велебит “ д.о.о. Нови Сад, ул. Војводе
Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 62
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд
Булевар Михајла Пупина 10Д/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 партиjу 62, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
299.800,00
299.800,00
Булевар Михајла Пупина 10Д/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 у оквиру партиje 62, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд, Булевар
Михајла Пупина 10Д/1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, партија 62 и доноси одлуку о додели уговора „ТТ Медик“ д.о.о. Н.Београд, Булевар
Михајла Пупина 10Д/1.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 63
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 партиjу 63, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
22.000,00
22.000,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 63, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 63 и доноси одлуку о додели уговора „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића
бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 64
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:
________________________________________________________________________________________________
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Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 64, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ 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.„Синофарм“ д.о.о. Београд
5.370,00
5.310,00
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 у оквиру партиje 63, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 64 и доноси одлуку о додели уговора „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића
бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 65
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Суперлаб “ д.о.о. Н.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 партиjу 65, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.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. Н.Београд
18.000,00
14.520,00
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 у оквиру партиje 65, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 65 и доноси одлуку о додели уговора „Суперлаб “ д.о.о. Н.Београд , ул. Милутина
Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 66
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 66,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
70.000,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 66, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне набавке обустави.
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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 66 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 67
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 партиjу 67, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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
358.000,00
354.900,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 67, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 67 и доноси одлуку о додели уговора „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића
бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 68
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/2
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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 партиjу 68, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
422.100,00
422.100,00
Булевар 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 у оквиру партиje 68, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића 82/2 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 68 и доноси одлуку о додели уговора „Мар Медика “ д.о.о. Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића 82/2.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 69
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Vicor “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 69, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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.
________________________________________________________________________________________________
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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.„Vicor “ д.о.о. Београд
1.955.400,00
1.955.400,00
Булевар 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 у оквиру партиje 69, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар Маршала
Толбухина 42 у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 69 и доноси одлуку о додели уговора „Vicor “ д.о.о. Београд, Булевар Маршала
Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 70
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 70,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
561.320,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 70, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне набавке обустави.
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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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 70 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 71
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 партиjу 71, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
567.270,00
567.270,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 71, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 71 и доноси одлуку о додели уговора „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића
бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 72
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
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Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Маклер “ д.о.о. Београд
ул. Београдска 39/7
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 72, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Маклер “ 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.„Маклер “ д.о.о. Београд
800.315,00
800.315,00
ул. Београдска 39/7
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 72, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Маклер “ д.о.о. Београд, ул. Београдска 39/7
прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 72 и доноси одлуку о додели уговора „Маклер “ д.о.о. Београд, ул. Београдска 39/7.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 73
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд
ул.Милутина Миланковића 7Б
2.„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.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 73, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд и „Синофарм“ 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
78.000,00
34.000,00
ул. Косте Нађа 31
2.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд
78.000,00
78.000,00
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 73, ЈН бр.20/19, поднете две понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 73 и доноси одлуку о додели уговора „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа
31.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 74
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 74,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
561.320,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 74, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне 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.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, партија 73 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 75
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 партиjу 75, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeноподнeта 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
50.000,00
50.000,00
ул. Бранкс 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 у оквиру партиje 75, ЈН бр.20/19, 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 в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 75 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, ул. Бранка
Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 76
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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 партиjу 76, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
316.200,00
316.200,00
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 у оквиру партиje 76, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 76 и доноси одлуку о додели уговора понуђача
„Magna Pharmacia“ д.о.о.
Н.Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 77
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд
ул.Милутина Миланковића 7Б
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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 партиjу 77, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
25.000,00
25.000,00
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 у оквиру партиje 77, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 77 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о.
Н.Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 78
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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 партиjу 78, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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.
________________________________________________________________________________________________
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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.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд
593.470,00
591.930,00
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 у оквиру партиje 78, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 78 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о.
Н.Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 79
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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 партиjу 79, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.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. Н.Београд
529.835,00
529.820,00
ул.Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 79, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Н.Београд, ул.
Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 79 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о.
Н.Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 80
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 80, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
342.000,00
342.000,00
Булевар 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 у оквиру партиje 80, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Мар Медика“ д.о.о. Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића 82/2 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 80 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд,
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/2.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 81
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Мedi Ray “ д.о.о. Београд
ул. Шуматовачка 48/6
________________________________________________________________________________________________
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 партиjу 81, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Мedi Ray“ 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.„Мedi Ray “ д.о.о. Београд
259.375,00
259.375,00
ул. Шуматовачка 48/6
________________________________________________________________________________________________
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 у оквиру партиje 81, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Мedi Ray “ д.о.о. Београд, ул.Шуматовачка
48/6 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 81 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Мedi Ray“ д.о.о. Београд,
ул.Шуматовачка 48/6.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 82
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
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1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 82, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно 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
402.600,00
402.500,00
Булевар 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 у оквиру партиje 82, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића 82/2 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 82 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Мар Медика“ д.о.о. Београд,
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/2.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 83
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Мар Медика “ д.о.о. Београд
Булевар 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 партиjу 83, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, будући да испуњава 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 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
20.565,00
20.565,00
Булевар 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 у оквиру партиje 83, ЈН бр.20/19, понуда понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића 82/2 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 83 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Мар Медика “ д.о.о. Београд,
Булевар Арсенија Чарнојевића 82/2.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 84
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Синофарм“ д.о.о. Београд
ул.Косте Нађа 31
2.„Фармалогист“ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
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
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 84, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте три
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, „Фармалогист“ д.о.о. Београд 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.„Синофарм“ д.о.о. Београд
65.280,00
42.840,00
ул.Косте Нађа 31
2.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
65.280,00
61.200,00
ул. Страхињића Бана 3
3.„Фармалогист“ д.о.о. Београд
65.280,00
65.280,00
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 су у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 84, ЈН бр.20/19, поднете три понуде где је прворангирана и најповољнија
понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд , ул. Косте Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.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, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 84 и доноси одлуку о додели уговора понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд ,
ул.
Косте Нађа 31.
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 85
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
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 приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 85,комисија за јавну набавку констатује да није поднeта ниjeдна понуда .
________________________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________________________
/
14.000,00
/
________________________________________________________________________________________________
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 у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 85, ЈН бр.20/19, није приспела ниједна понуда и прeдлажe в.д. дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак јавне набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
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