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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР 
Расадничка б.б. 
Зајечар 
Број одлуке: 4695 
Датум:  27.07.2020.г. 
 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, бр.68/15) в.д. директор Здравственог 
центра Зајечар доноси следећу 

О Д Л У К У 
додели  уговора 

 

Додељује се уговор за набавку потрошног материјала за дезинфекцију, област 1.1.  за потребе Опште болнице: 

-партију 1- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 815.400,00  динара; 
-партију 2- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 1.039.600,00  динара; 
-партију 3- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 152.100,00  динара; 
-партију 4- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 987.900,00  динара; 
-партију 5- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 495.000,00  динара; 
-партију 6- понуђачу “Ecotrade BG” д.о.о. Страхињића Бана 3, 18000  Ниш, број понуде 2730 од 08.07.2020. године, укупна 
вредност понуде без ПДВ-а 552.615,00  динара; 
-партију 7- понуђачу “Ecotrade BG” д.о.о. Страхињића Бана 3, 18000  Ниш, број понуде 2730 од 08.07.2020. године, укупна 
вредност понуде без ПДВ-а 16.038,00  динара; 
-партију 8- понуђачу “Ecotrade BG” д.о.о. Страхињића Бана 3, 18000  Ниш, број понуде 2730 од 08.07.2020. године, укупна 
вредност понуде без ПДВ-а 77.000,00  динара; 
-партију 9- понуђачу “Yuycom” д.о.о. Бул. Ослођења 185, 11000  Београд, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна 
вредност понуде без ПДВ-а 200.000,00  динара; 
-партију 10- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 4.992,00  динара; 
 
Додељује се уговор за набавку потрошног материјала за дезинфекцију, област 1.2.  за потребе Дома здравља: 

-партију 1- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 57.780,00  динара; 
-партију 2- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 98.880,00  динара; 
-партију 3- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 16.900,00  динара; 
-партију 4- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 16.500,00  динара; 
-партију 5- oбуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда 
-партију 6- oбуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда 
-партију 7- oбуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда 
 
Додељује се уговор за набавку потрошног материјала за дезинфекцију, област 1.3.  за потребе службе стоматологије ЗЦ 
Зајечар: 

-партију 1- oбуставља се поступак набавке, нема приспелих понуда 
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-партију 2- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 16.900,00  динара; 
-партију 3- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 27.200,00  динара; 
-партију 4- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 9.680,00  динара; 
-партију 5- понуђачу “Гросис” д.о.о. Пантелејска 77, 18000  Ниш, број понуде 230  од 10.07.2020. године, укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 12.640,00  динара; 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Образложење 

Наручилац је дана 23.06.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набваке велике вредности бр. 14/20, за јавну 
набавку потрошног материјала за дезинфекцију за потребе Опште болнице, Дома здравља и службе стоматологије 
Здравственог центра Зајечар, за период од годину дана, обликованог по областима и партијама.   
За наведену јавну набавку наручилац је објавио  позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних 
набавки и интернет страници , дана 29.06.2020.године. 
 
Општи речник набавки:  
 24455000 - Средства за дезинфекцију 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су : 
За област 1.1.:  
- За партију 1-    1 понуда 
- За партију 2-    1 понуда 
- За партију 3-    1 понуда 
- За партију 4-    1 понуда 
- За партију 5-    1 понуда 
- За партију 6-    1 понуда 
- За партију 7-    1 понуда 
- За партију 8-    1 понуда 
- За партију 9-    1 понуда 
- За партију 10-   1 понуда 
За област 1.2.:  
- За партију 1-    1 понуда 
- За партију 2-    1 понуда 
- За партију 3-    1 понуда 
- За партију 4-    1 понуда 
- За партију 5-    нема приспелих понуда 
- За партију 6-    нема приспелих понуда 
- За партију 7-    нема приспелих понуда 
За област 1.2.:  
- 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 
 
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. 4680  од  27.07.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
____________________________________________________________________________________________________________ 

1.Врста предмета јавне набавке: 
   Добра. 
2.Подаци о јавној набавци: 
   Предмет јавне набавке: 
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   Набавка потрошног материјала за дезинфекцију за потребе Опште болнице,  Дома здравља И службе стоматологије 
Здравственог центра Зајечар, за период од годину дана 
  
   Редни број јавне набавке: 14 / 20 
 
Процењена вредност набавке за обаст 1.1.:     4.435.890,00 динара без ПДВ-а 
 
Партија 1- процењена вредност       815.400,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2- процењена вредност    1.039.600,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3- процењена вредност      152.100,00 динара без ПДВ-а 
Партија 4- процењена вредност      987.900,00 динара без ПДВ-а 
Партија 5- процењена вредност      495.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 6- процењена вредност        627.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 7- процењена вредност          20.898,00 динара без ПДВ-а 
Партија 8- процењена вредност       93.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 9- процењена вредност       200.000,00 динара без ПДВ-а 
Партија 10- процењена вредност           4.992,00 динара без ПДВ-а 
 
Процењена вредност набавке за обаст 1.2.:     221.031,00 динара без ПДВ-а 
 
Партија 1- процењена вредност       57.780,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2- процењена вредност       98.880,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3- процењена вредност       16.900,00 динара без ПДВ-а 
Партија 4- процењена вредност       16.500,00 динара без ПДВ-а 
Партија 5- процењена вредност       12.150,00 динара без ПДВ-а 
Партија 6- процењена вредност        2.821,00 динара без ПДВ-а 
Партија 7- процењена вредност        16.000,00 динара без ПДВ-а 
 
Процењена вредност набавке за обаст 1.3.:     79.920,00 динара без ПДВ-а 
 
Партија 1- процењена вредност       13.500,00 динара без ПДВ-а 
Партија 2- процењена вредност       16.900,00 динара без ПДВ-а 
Партија 3- процењена вредност       27.200,00 динара без ПДВ-а 
Партија 4- процењена вредност       9.680,00 динара без ПДВ-а 
Партија 5- процењена вредност       12.640,00 динара без ПДВ-а 
 
Вредност набавке за обаст 1.1.за  потребе Опште болнице:      
 
             
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:    815.400,00  динара                              
         
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1    978.480,00  динара 
     
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 2          1.039.600,00  динара 
           
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2    1.247.520,00   динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 3      152.100,00 динара   
             
    Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом), партија 3      182.520,00  динара     
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без  ПДВ-а), партија 4       978.900,00  динара 
               
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4    1.185.480,00  динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 5      495.000,00  динара 
             
   Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом) партија 5                544.500,00  динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6        552.615,00  динара        
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    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6        663.138,00  динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 7        16.038,00   динара 
 
   Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 7        19.245,60  динара 
 
  Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 8        77.000,00   динара 
 
  Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 8        92.400,00  динара 
 
  Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 9        200.000,00   динара 
 
   Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 9        240.000,00  динара   
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 10        4.992,00   динара 
 
   Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 10        5.990,40  динара 
 
Вредност набавке за обаст 1.2. за потребе Дома здравља:      
 
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:       57.780,00  динара                               
        
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1    69.339,00  динара 
     
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 2            98.880,00  динара 
           
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2    118.629,00   динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 3     16.900,00 динара   
             
    Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом), партија 3     20.280,00  динара     
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без  ПДВ-а), партија 4    16.500,00  динара 
               
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4    18.150,00  динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 5      нема приспелих понуда 
             
   Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом) партија 5            нема приспелих понуда 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6        нема приспелих понуда    
        
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6        нема приспелих понуда 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 7        нема приспелих понуда    
        
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 7        нема приспелих понуда 
 
Вредност набавке за обаст 1.3. за потребе службе стоматологије:      
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1        нема приспелих понуда       
        
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1      нема приспелих понуда 
     
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 2                16.900,00  динара 
           
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2        20.280,00   динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 3        27.200,00 динара   
             
    Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом), партија 3        32.640,00  динара     
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    Вредност уговора о јавној набавци (без  ПДВ-а), партија 4    9.680,00  динара 
               
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4    11.616,00  динара 
 
    Вредност уговора о јавној набавци (без  ПДВ-а), партија 5    12.640,00  динара 
               
    Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 5    15.168,00  динара 
____________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 1 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          815.400,00 динара                      815.400,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 1 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 1  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
____________________________________________________________________________________________________________   
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 2 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
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 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                         1.039.600,00 динара                      1.039.600,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 2 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1. тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 2  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 3 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
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  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          152.100,00 динара                      152.100,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 3 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 3  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 4 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          987.900,00 динара                      987.900,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
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7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 4 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 4  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 5 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          495.000,00 динара                      495.000,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 5  потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
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____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 5  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 6 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Ецотраде БГ“ доо Ниш 
Страхињића Бана 3, 18000 Ниш 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Ecotrade Bg“ доо Ниш,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. “Ecotrade Bg“ доо Ниш                          627.000,00 динара                      552.615,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 6 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   “Ecotrade Bg“ доо Ниш прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 6  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  “Ecotrade Bg“ доо Ниш, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 7 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Ecotrade Bg“ доо Ниш 
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Страхињића Бана 3, 18000 Ниш 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача   “ Ecotrade Bg“ доо Ниш,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Ecotrade Bg“ доо Ниш     20.898,00 динара   16.038,00  динара 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 7 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   “ Ecotrade Bg“ доо Ниш прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 7  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  “Ecotrade Bg“ доо Ниш, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________  
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 8 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Ecotrade Bg“ доо Ниш 
Страхињића Бана 3, 18000 Ниш 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача   “ Ecotrade Bg“ доо Ниш,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
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Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Ecotrade Bg“ доо Ниш     93.000,00 динара   77.000,00  динара 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 8 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   “ Ecotrade Bg“ доо Ниш прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 8  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  “Ecotrade Bg“ доо Ниш, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________  
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 9 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Yunicom“ д.о.о. Београд 
 Бул. Ослобођења 185 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “ Yunicom“ д.о.о. Београд,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Yunicom“ д.о.о. Београд                     200.000,00 динара                      200.000,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
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8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 9 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Yunicom“ д.о.о. Београд прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона 
о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 9  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  “ Yunicom“ д.о.о. Београд, Бул. Ослобођења 185.  
___________________________________________________________________________________________________________    
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.1. за потребе Опште болнице, партија 10 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                         4.992,00 динара                      4.992,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.1., партије 10 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Опште болнице, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
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дезинфекцију за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.1., партија 10  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________  
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 1 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          57.780,00 динара                      57.780,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партије 1 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 1  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________    
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 2 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
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____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          98.880,00 динара                      98.880,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партије 2 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 2  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 3 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 



15 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          16.900,00 динара                      16.900,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партије 3 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 3  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 4 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          16.500,00 динара                      16.500,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партије 4 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља, ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о 
јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 4  и доноси одлуку о 
додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 5 
    Укупан број поднетих понуда :/ 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
/         / 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене понуда , комисија за јавну набавку констатовала је да за област 1.2.- партију 5, није приспела ниједна 
понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
/      /    / 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партију 5 нема приспелих понуда  и предлаже в.д. директору 
Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 5  и доноси одлуку да се за поменуту партију 
поступак јавне набавке обустави.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 6 
    Укупан број поднетих понуда :/ 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
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 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
/         / 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене понуда , комисија за јавну набавку констатовала је да за област 1.2.- партију 6, није приспела ниједна 
понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
/      /    / 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партију 6 нема приспелих понуда  и предлаже в.д. директору 
Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 6  и доноси одлуку да се за поменуту партију 
поступак јавне набавке обустави.  
___________________________________________________________________________________________________________        
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.2. за потребе Дома здравља, партија 7 
    Укупан број поднетих понуда :/ 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
/         / 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
 
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене понуда , комисија за јавну набавку констатовала је да за област 1.2.- партију 7, није приспела ниједна 
понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
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Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
/      /    / 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.2., партију 7 нема приспелих понуда  и предлаже в.д. директору 
Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
 На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
Дома здравља ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.2., партија 7  и доноси одлуку да се за поменуту партију 
поступак јавне набавке обустави.  
___________________________________________________________________________________________________________       
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.3. за потребе службе стоматологије, партија 1 
    Укупан број поднетих понуда :/ 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
/         / 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене понуда , комисија за јавну набавку констатовала је да за област 1.3.- партију 1, није приспела ниједна 
понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
/      /    / 
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.3., партију 1, нема приспелих понуда  и предлаже в.д. директору 
Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави. 
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
службе стоматологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.3., партија 1  и доноси одлуку да се за поменуту партију 
поступак јавне набавке обустави.  
___________________________________________________________________________________________________________        
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.3. за потребе службе стоматологије, партија 2 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш, комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          16.900,00 динара                      16.900,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.3., партије 2 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
службе стоматологије , ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона 
о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе службе стоматологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.3., партија 2  и доноси одлуку 
о додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.3. за потребе службе стоматологије, партија 3 
    Укупан број поднетих понуда :1 
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    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена   
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          27.200,00 динара                      27.200,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.3., партије 3 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
службе стоматологије , ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона 
о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе службе стоматологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.3., партија 3  и доноси одлуку 
о додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.3. за потребе службе стоматологије, партија 4 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена  
___________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
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____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                          9.680,00 динара                      9.680,00  динара                         
____________________________________________________________________________________________________________      
7.Начин примене методологије пондера: 
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање 
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена. 
____________________________________________________________________________________________________________      
8. Комисија констатује да је за набавку добара из области 1.3., партије 4 потрошног материјала за дезинфекцију за потребе 
службе стоматологије , ЈН бр.14/20,   понуда понуђача   „Гросис“ доо Ниш  прихватљива  у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона 
о јавним набавкама и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар њен избор. 
 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 
____________________________________________________________________________________________________________      
  Да        Не  x 
____________________________________________________________________________________________________________      
Назив / име подизвођача     Део уговора који ће реализовати подизвођач 
____________________________________________________________________________________________________________      
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну 
набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.14/20 јавне набавке потрошног материјала за 
дезинфекцију за потребе службе стоматологије ЗЦ Зајечар за период од годину дана, област 1.3., партија 4  и доноси одлуку 
о додели уговора   понуђачу  Гросис д.о.о. Ниш, Пантелејска 77, Ниш.  
___________________________________________________________________________________________________________      
4. Потрошни материјал  за дезинфекцију, област 1.3. за потребе службе стоматологије, партија 5 
    Укупан број поднетих понуда :1 
    Назив /име понуђача 
____________________________________________________________________________________________________________      
 Благовремене понуде             Неблаговремене понуде 
____________________________________________________________________________________________________________      
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш, 
 ул. Пантелејска бр 77 
____________________________________________________________________________________________________________      
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 
____________________________________________________________________________________________________________      
Број под којим је понуда             Подносилац понуде        Разлози за одбијање 
           заведена            понуда 
____________________________________________________________________________________________________________      
Нема одбијених понуда. 
____________________________________________________________________________________________________________      
  6. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача  “Гросис“д.о.о. Ниш ,  комисија је утврдила да је  иста 
прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за 
предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати. 
____________________________________________________________________________________________________________      
Прихватљива понуда, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну  набавку је 
рангирала односно , утврдила је : 
 

Ранг листа прихватљивих понуда : 
Назив                                               
понуђача       процењена вредност                  Цена без ПДВ-а 
____________________________________________________________________________________________________________      
1. „Гросис“ доо Ниш                         12.640,00 динара                      12.640,00  динара                         
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