ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 7391
Датум: 25.11.2020.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15, 68/15) и Извештаја
комисије за јавну набавку бр. 7338 од 23.11.2020.годинев.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар доноси
следећу
ОДЛУКУ
додели уговора
Додељује се уговор, за област 1.1. санитетско потрошни материјал за осигурана лица за потребе Опште
болнице:
-партију 1- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.260.470,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-588.910,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 483.400,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 537.090,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-a 24.000,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 191.500,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 570.078,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 89.130,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П007349 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.823.051,70 динара ;
-партију 11- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П007349 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 856.410,50 динара ;
-партију 12- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 43.500,00 динара ;
-партију 13- понуђачу “ Layon“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Југовића 7, број понуде 418/20 од 26.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 165.900,00 динара ;
-партију 14- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 98.084,00 динара ;
-партију 15- понуђачу “Енгел“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Булевар Европе 4, број понуде 2310/20 од 23.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 7.379,40 динара ;
-партију 16- понуђачу “Interlab exim“ д.о.о. Београд, Ул. Бирчанинова бр.19, број понуде 775 од 29.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 165.060,00 динара ;
-партију 17- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 146.100,00 динара ;
-партију 18- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 2010/20 од 20.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.199,00 динара ;
-партију 19- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП20-1005 од
28.10.2020. укупна вредност понуде без ПДВ-а 201.720,00 динара ;
-партију 20- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 9.250,00 динара ;
-партију 21- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП20-1005 од
28.10.2020. укупна вредност понуде без ПДВ-а 23.000,00 динара ;
-партију 21a- понуђачу “Дрегер Техника“ д.о.о. Београд, Ул. Данијелова 12-16, број понуде ПП20-1005 од
28.10.2020. укупна вредност понуде без ПДВ-а 16.000,00 динара ;
-партију 22- понуђачу “Interlab exim“ д.о.о. Београд, Ул. Бирчанинова бр.19, број понуде 775 од 29.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 150.500,00 динара ;
-партију 23- понуђачу “B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ул. Ђорђа Станојевића 14, број понуде 1141 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 766.650,00 динара ;
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-партију 24- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 16.560,00 динара ;
-партију 25- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 2010/20 од 20.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 22.740,00 динара ;
-партију 26- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 919.226,00 динара ;
-партију 27- обуставља се поступак набвке ;
-партију 28- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 1785 од
27.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара ;
-партију 29- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П007349 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.889.865,50 динара ;
-партију 30- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 677.000,00 динара ;
-партију 31- понуђачу
“ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I, број понуде 306-1 од
15.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 40.600,00 динара ;
-партију 32- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 1785 од
27.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 145.380,00 динара ;
-партију 33- понуђачу “Лабра“ д.о.о. Ниш, Ул. Томе Росандића 5/3/4, број понуде 54/20 од 28.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 53.400,00 динара ;
-партију 34- понуђачу “ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Ул. Светозара Марковића 1, број понуде 477 од
27.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 41.700,00 динара ;
-партију 35- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 130.000,00 динара ;
-партију 36- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 165/20 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 45.459,00 динара
-партију 37- понуђачу
“Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75
лок 1., број понуде 330-20 од
28.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 90.920,00 динара ;
-партију 38- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 112.375,00 динара ;
-партију 39- понуђачу “Енгел“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Булевар Европе 4, број понуде 2310/20 од 23.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 157.968,00 динара ;
-партију 40- обуставља се поступак набвке ;
-партију 41- понуђачу “ Medica Projekt“ д.о.о. Београд, Ул. Булевар Пеке Дапчевића 21в, број понуде 201028-11 од
28.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 250.500,00 динара ;
-партију 42- понуђачу “Зем Фарм“ д.о.о. Земун, Ул. Раде Кончара 71, број понуде 33/20 од 15.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 462.175,00 динара ;
-партију 43- обуставља се поступак набвке ;
-партију 44- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 165/20 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 151.370,00 динара
-партију 45- обуставља се поступак набвке ;
-партију 46- понуђачу “Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића 25, број понуде P20-229306 од
28.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 8.493,00 динара ;
-партију 47- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 412 од 29.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 114.000,00 динара ;
-партију 48- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 16273 од 27.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 120.000,00 динара ;
-партију 49- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 1969-20 од 29.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.548.433,00 динара ;
-партију 50- понуђачу “ Neomedica“ д.о.о. Ниш, Булевар Светог Цара Константина 82-86, број понуде 284/20 од
26.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 151.632,00 динара ;
-партију 51- понуђачу “ Neomedica“ д.о.о. Ниш, Булевар Светог Цара Константина 82-86, број понуде 284/20 од
26.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 88.750,00 динара ;
-партију 52- обуставља се поступак набвке ;
-партију 53- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 16273 од 27.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 388.800,00 динара ;
-партију 54- обуставља се поступак набвке ;
-партију 55- понуђачу
“Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75
лок 1., број понуде 330-20 од
28.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 38.000,00 динара ;
-партију 56- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 412 од 29.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 334.500,00 динара ;
-партију 57- понуђачу
“ТТ Медик“ д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 10Д/I, број понуде 306-1 од
15.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 180.200,00 динара ;
-партију 58- обуставља се поступак набвке ;
-партију 59- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 296.600,00 динара ;
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-партију 60- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 78/20 од
02.11.2020 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 211.050,00 динара ;
-партију 61- понуђачу “Vicor“ д.о.о. Београд, Маршала Толбухина 42, број понуде 1969-20 од 29.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 531.900,00 динара ;
-партију 62- обуставља се поступак набвке ;
-партију 63- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 393.735,00 динара ;
-партију 64- обуставља се поступак набвке ;
-партију 65- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 1785 од
27.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 10.000,00 динара ;
-партију 66- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 1785 од
27.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 454.950,00 динара ;
-партију 67- понуђачу “Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд Милутина Миланковића 7Б, број понуде 1785 од
27.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 362.980,00 динара ;
-партију 68- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 78/20 од
02.11.2020 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 256.500,00 динара ;
-партију 69- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 78/20 од
02.11.2020 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 241.500,00 динара ;
-партију 70- понуђачу “Мар Медика“ д.о.о. Београд, Ул. Арсенија Чарнојевића 82/2, број понуде 78/20 од
02.11.2020 године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 20.465,00 динара ;
-партију 71- понуђачу “ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Ул. Светозара Марковића 1, број понуде 477 од
27.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 99.488,00 динара ;
Додељује се уговор, за област 1.2. санитетско потрошни материјал за неосигурана лица за потребе
Опште болнице:
-партију 1- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 34.200,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 17.350,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 3.370,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 5.254,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 17.560,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 29.160,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 11.000,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 580,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 1.800,00 динара ;
-партију 10- oбуставља се поступак набавке;
-партију 11- oбуставља се поступак набавке;
-партију 12- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 4.200,00 динара ;
-партију 13- oбуставља се поступак набавке;
-партију 14- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 50.550,00 динара ;
-партију 15- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.000,00 динара ;
-партију 16- понуђачу
“Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75
лок 1., број понуде 330-20 од
28.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 4.835,00 динара ;
-партију 17- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 165/20 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.590,00 динара
-партију 18- понуђачу “Велебит“ д.о.о. Нови Сад, Бул. Војводе Степе 64, број понуде 412 од 29.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.800,00 динара ;
-партију 19- понуђачу “ Neomedica“ д.о.о. Ниш, Булевар Светог Цара Константина 82-86, број понуде 284/20 од
26.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 44.500,00 динара ;
-партију 20- oбуставља се поступак набавке;
-партију 21- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 16273 од 27.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 16.200,00 динара ;
-партију 22- oбуставља се поступак набавке;
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-партију 23- понуђачу
“Metreco“ д.о.о. Ниш, Ул. Војводе Мишића 75
лок 1., број понуде 330-20 од
28.10.2020.године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.050,00 динара ;
-партију 24- понуђачу “Трен“ д.о.о. Ниш, Ул. Бранка Крсмановића бб, број понуде 296/20 од 26.10.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 11.750,00 динара ;
Додељује се уговор, за област 2.1. санитетско потрошни материјал за осигурана лица за потребе Дома
здарвља:
-партију 1- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 764.800,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П007349 од 29.10.2020
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 195.384,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 355.068,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 17.140,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 27.820,00 динара ;
-партију 5а- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 2010/20 од 20.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 6.288,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 80.400,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, Ул. Кружни пут 36, број понуде 20-215 од
30.10.2020.године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 6.350,00 динара ;
-партију 8- oбуставља се поступак набавке;
-партију 9- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 90.050,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, број понуде 165/20 од
29.10.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 290.075,00 динара
-партију 11- oбуставља се поступак набавке;
Додељује се уговор, за област 2.2. санитетско потрошни материјал за осигурана лица за потребе службе
стоматологије Здравственог центра Зајечар:
-партију 1- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 13.620,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 1.200,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П007349 од 29.10.2020
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 40.970,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 14.105,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, Ул. Кружни пут 36, број понуде 20-215 од
30.10.2020.године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 5.300,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 8.370,00 динара ;
Додељује се уговор, за област 2.3. санитетско потрошни материјал за неосигурана лица за потребе Дома
здравља Здравственог центра Зајечар:
-партију 1- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.190,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 19.110,00 динара ;
-партију 3- oбуставља се поступак набавке;
-партију 4- понуђачу “Гросис“ д.о.о. Ниш, Ул. Пантелејска 77, број понуде 218 од 30.10.2020.године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 5.560,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 6.707,00 динара ;
-партију 6- oбуставља се поступак набавке;
-партију 7- oбуставља се поступак набавке;
-партију 8- понуђачу “ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, Ул. Кружни пут 36, број понуде 20-215 од
30.10.2020.године , укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.020,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Синофарм“ д.о.о. Београд, Ул. Косте Нађа 31, број понуде 590 од 28.10.2020.године , укупна
вредност понуде без ПДВ-а 800,00 динара ;
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-партију 9а- понуђачу “Енгел“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Булевар Европе 4, број понуде 2310/20 од 23.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.194,00 динара ;
-партију 10- понуђачу “Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, Ул. Косовска 25, број понуде 2010/20 од 20.10.2020.године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 97.370,00 динара ;
-партију 10а- oбуставља се поступак набавке;
Додељује се уговор, за област 2.5. Санитeтски- дезинфекциона средства за осигурана лица за потрeбe
Дома здравља Здравственог центра Зајечар:
-партију 1- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 10.620,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.653,00 динара ;
Додељује се уговор, за област 2.6. Санитeтски- дезинфекциона средства за осигурана лица за потрeбe службе
стоматологије Здравственог центра Зајечар:
-партију 1- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 11.800,00 динара ;
Додељује се уговор, за област 2.6. санитетски- радиолошки материјал за осигурана лица за потрeбe службе
стоматологије Здравственог центра Зајечар:
-партију 1- понуђачу “Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, Ул. Страхињића бана 3, број понуде 4178 од 27.10.2020.године ,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 69.000,00 динара ;
Образложење
Наручилац је дана 29.06.2020.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 20/20, за јавну набавку
санитетско потрошног материјала за осигурана и неосигурана лица за потребе Опште болнице, Дома здравља и
службе стоматологије за период од годину дана, обликовану 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 13.10.2020.године.
Општи речник набавки: 33140000- медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
Област -1.1. :
-

За партију 1- 1 понуда
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- 1 понуда
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 1 понуда
За партију 6- 1 понуда
За партију 7- 1 понуда
За партију 8- 1 понуда
За партију 9- 1 понуда
За партију 10- 1 понуда
За партију 11- 2 понуде
За партију 12- 1 понуда
За партију 13- 2 понуде
За партију 14- 1 понуда
За партију 15- 2 понуде
За партију 16- 1 понуда
За партију 17- 3 понуде
За партију 18- 1 понуда
За партију 19- 1 понуда
За партију 20- 2 понуде
За партију 21- 1 понуда
За партију 21а- 2 понуде
За партију 22-1 понуда
За партију 23- 1 понуда
За партију 24- 2 понуде
За партију 25- 1 понуда
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-

За партију 26- 1 понуда
За партију 27- нема приспелих понуда
За партију 28- 1 понуда
За партију 29- 1 понуда
За партију 30- 1 понуда
За партију 31- 1 понуда
За партију 32- 1 понуда
За партију 33- 2 понуде
За партију 34- 1 понуда
За партију 35- 1 понуда
За партију 36- 1 понуда
За партију 37- 3 понуде
За партију 38-1 понуда
За партију 39- 3 понуде
За партију 40- нема приспелих понуда
За партију 41- 1 понуда
За партију 42- 1 понуда
За партију 43- нема приспелих понуда
За партију 44- 1 понуда
За партију 45- нема приспелих понуда
За партију 46- 1 понуда
За партију 47- 1 понуда
За партију 48- 1 понуда
За партију 49- 1 понуда
За партију 50- 1 понуда
За партију 51- 1 понуда
За партију 52- нема приспелих понуда
За партију 53- 1 понуда
За партију 54- нема приспелих понуда
За партију 55- 2 понуде
За партију 56- 1 понуда
За партију 57- 1 понуда
За партију 58- нема приспелих понуда
За партију 59- 1 понуда
За партију 60- 1 понуда
За партију 61- 1 понуда
За партију 62- нема приспелих понуда
За партију 63- 1 понуда
За партију 64- нема приспелих понуда
За партију 65- 1 понуда
За партију 66- 1 понуда
За партију 67- 1 понуда
За партију 68- 1 понуда
За партију 69- 1 понуда
За партију 70- 1 понуда
За партију 71- 1 понуда

Област -1.2. :
-

За партију 1- 2 понуде
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- 2 понуде
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 1 понуда
За партију 6- 1 понуда
За партију 7- 2 понуде
За партију 8- 1 понуда
За партију 9- 1 понуда
За партију 10- нема приспелих понуда
За партију 11- нема приспелих понуда
За партију 12- 1 понуда
За партију 13- нема приспелих понуда
За партију 14- 1 понуда
За партију 15- 2 понуде
За партију 16- 3 понуде
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-

За партију 17- 1 понуда
За партију 18- 1 понуда
За партију 19- 2 понуде
За партију 20- нема приспелих понуда
За партију 21- 1 понуда
За партију 22- нема приспелих понуда
За партију 23- 2 понуде
За партију 24- 1 понуда

Област -2.1. :
-

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 5а- 1 понуда
За партију 6- 1 понуда
За партију 7- 3 понуде
За партију 8- нема приспелих понуда
За партију 9- 1 понуда
За партију 10- 1 понуда
За партију 11- нема приспелих понуда

Област -2.2. :
-

За партију 1- 1 понуда
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- 1 понуда
За партију 4- 3 понуде
За партију 5- 2 понуде
За партију 6- 2 понуде

Област -2.3. :
-

За партију 1- 3 понуде
За партију 2- 1 понуда
За партију 3- нема приспелих понуда
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 2 понуде
За партију 6- нема приспелих понуда
За партију 7- нема приспелих понуда
За партију 8- 2 понуде
За партију 9- 1 понуда
За партију 9а- 2 понуде
За партију 10- 1 понуда
За партију 10а- нема приспелих понуда

Област -2.4. :
-

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

Област -2.5. :
-

За партију 1- 2 понуде

Област -2.6. :
-

За партију 1- 2 понуде
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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. 7338 од 23.11.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Набавка санитетско потрошног материојала за осигурана и неосигурана лица за потребе Опште болнице, Дома
здарвља и службе стоматологије Здравственог центра Зајечар за период од годину дана, обликована по
областима и партијама.
Редни број јавне набавке: 20/20.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА:

Процењена вреност набавке област 1.1. за осигурана лица за потребе Опште болнице, износи 24.347.490,04:
Партија 1- процењена вредност 2.260.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 588.910,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 483.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 537.090,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 24.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 191.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 570.078,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 89.130,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 1.825.391,70 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 857.563,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 40.110,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 180.313,30 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 98.084,00 динара без ПДВ-а
Партија 15- процењена вредност 14.110,00 динара без ПДВ-а
Партија 16- процењена вредност 165.060,00 динара без ПДВ-а
Партија 17- процењена вредност 173.840,00 динара без ПДВ-а
Партија 18- процењена вредност 1.199,00 динара без ПДВ-а
Партија 19- процењена вредност 210.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 20- процењена вредност 9.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 21- процењена вредност 23.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 21а- процењена вредност 19.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 22- процењена вредност 150.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 23- процењена вредност 766.650,00 динара без ПДВ-а
Партија 24- процењена вредност 16.680,00 динара без ПДВ-а
Партија 25- процењена вредност 22.745,00 динара без ПДВ-а
Партија 26- процењена вредност 919.226,00 динара без ПДВ-а
Партија 27- процењена вредност 30.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 28- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 29- процењена вредност 3.895.038,50 динара без ПДВ-а
Партија 30- процењена вредност 677.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 31- процењена вредност 40.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 32- процењена вредност 145.380,00 динара без ПДВ-а
Партија 33- процењена вредност 54.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 34- процењена вредност 42.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 35- процењена вредност 130.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 36- процењена вредност 51.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 37- процењена вредност 108.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 38- процењена вредност 112.375,00 динара без ПДВ-а
Партија 39- процењена вредност 206.120,00 динара без ПДВ-а
Партија 40- процењена вредност 107.670,00 динара без ПДВ-а
Партија 41- процењена вредност 250.819,00 динара без ПДВ-а
Партија 42- процењена вредност 462.175,00 динара без ПДВ-а
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Партија 43- процењена вредност 41.520,00 динара без ПДВ-а
Партија 44- процењена вредност 151.892,00 динара без ПДВ-а
Партија 45- процењена вредност 1.129,80 динара без ПДВ-а
Партија 46- процењена вредност 8.813,70 динара без ПДВ-а
Партија 47- процењена вредност 114.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 48- процењена вредност 120.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 49- процењена вредност 1.555.912,20 динара без ПДВ-а
Партија 50- процењена вредност 232.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 51- процењена вредност 183.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 52- процењена вредност 192.048,00 динара без ПДВ-а
Партија 53- процењена вредност 388.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 54- процењена вредност 299.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 55- процењена вредност 38.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 56- процењена вредност 334.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 57- процењена вредност 180.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 58- процењена вредност 5.310,00 динара без ПДВ-а
Партија 59- процењена вредност 296.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 60- процењена вредност 211.050,00 динара без ПДВ-а
Партија 61- процењена вредност 531.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 62- процењена вредност 308.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 63- процењена вредност 393.735,00 динара без ПДВ-а
Партија 64- процењена вредност 658.341,00 динара без ПДВ-а
Партија 65- процењена вредност 10.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 66- процењена вредност 456.050,00 динара без ПДВ-а
Партија 67- процењена вредност 362.980,00 динара без ПДВ-а
Партија 68- процењена вредност 256.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 69- процењена вредност 241.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 70- процењена вредност 20.565,00 динара без ПДВ-а
Партија 71- процењена вредност 102.585,84 динара без ПДВ-а
Процењена вреност набавке област 1.2. за неосигурана лица за потребе Опште болнице, износи 512.322,80:
Партија 1- процењена вредност 47.700,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 17.350,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 4.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 5.254,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 17.560,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 60.167,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 13.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 534,80 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 2.182,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 8.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 3.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 6.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 93.320,00 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 87.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 15- процењена вредност 8.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 16- процењена вредност 5.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 17- процењена вредност 1.590,00 динара без ПДВ-а
Партија 18- процењена вредност 3.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 19- процењена вредност 68.890,00 динара без ПДВ-а
Партија 20- процењена вредност 15.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 21- процењена вредност 16.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 22- процењена вредност 9.975,00 динара без ПДВ-а
Партија 23- процењена вредност 3.050,00 динара без ПДВ-а
Партија 24- процењена вредност 11.750,00 динара без ПДВ-а
Процењена вреност набавке област 2.1. за осигурана лица за потребе Дома здравља, износи 2.112.218,00:
Партија 1- процењена вредност 766.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 195.700,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 344.868,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 35.650,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 27.820,00 динара без ПДВ-а
Партија 5а- процењена вредност 5.800,00 динара без ПДВ-а
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Партија 6- процењена вредност 142.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 11.700,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 191.520,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 90.050,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 293.110,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 8.000,00 динара без ПДВ-а
Процењена вреност набавке област 2.2. за осигурана лица за потребе службе стоматологије, износи 110.060,00:
Партија 1- процењена вредност 25.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 3.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 41.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 21.625,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 8.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 10.035,00 динара без ПДВ-а
Процењена вреност набавке област 2.3. за неосигурана лица за потребе Дома здравља, износи 210.835,00:
Партија 1- процењена вредност 1.527,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 19.110,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 1.995,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 5.560,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 13.653,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 18.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 1.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 1.960,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 1.300,00 динара без ПДВ-а
Партија 9а- процењена вредност 3.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 140.080,00 динара без ПДВ-а
Партија 10а- процењена вредност 1.250,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност набавке област 2.4. за осигурана лица за потребе Дома здравља, износи 14.971,00:
Партија 1- процењена вредност 12.150,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 2.821,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност набавке област 2.5. за осигурана лица за потребе службе стоматологије, износи 14.971,00:
Партија 1- процењена вредност 13.500,00 динара без ПДВ-а
Процењена вредност набавке област 2.6. за осигурана лица за потребе службе стоматологије, износи 71.700,00:
Партија 1- процењена вредност 71.700,00 динара без ПДВ-аПартија 85- процењена вредност 14.280,00 динара
без ПДВ-а
3.

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

2.260.470,00 динара

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

2.712.564,00 динара

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

50.000,00 динара

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

60.000,00 динара

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

588.910,00 динара

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

706.692,00 динара

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

483.400,00 динара

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

580.080,00 динара

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

537.090,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом) партија 5

644.508,00 динара

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

24.000,00 динара

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

28.800,00 динара

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

191.500,00 динара

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

229.800,00 динара

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

570.078,00 динара

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

684.093,60 динара

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

89.130,00 динара

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

106.956,00 динара

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

1.823.051,70 динара

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

2.084.424,87 динара

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

856.410,50 динара

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

942.051,55 динара

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

43.500,00 динара

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

52.200 динара

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

165.900,00 динара

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

182.490,00 динара

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

98.084,00 динара

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

117.700,80 динара

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

7.379,40 динара

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

8.117,34 динара

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

165.060,00 динара

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

181.566,00 динара

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

146.100,00 динара

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

175.320,00 динара

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

1.199,00 динара

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

1.438,80 динара

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

201.720,00 динара

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

242.064,00 динара

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

9.250,00 динара

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

11.100,00 динара

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

23.000,00 динара

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

27.600,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 21а

16.000,00 динара

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

19.200,00 динара

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

150.500,00 динара

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

165.550,00 динара

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

766.650,00 динара

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

843.315,00 динара

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

16.560,00 динара

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

18.216,00 динара

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

22.740,00 динара

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

27.288,00 динара

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

919.226,00 динара

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

1.011.344,60 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

50.000,00 динара

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

55.000,00 динара

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

3.889.865,50 динара

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

4.667.838,60 динара

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

677.000,00 динара

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

812.400,00 динара

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

40.600,00 динара

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

46.040,00 динара

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

145.380,00 динара

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

161.088,00 динара

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

53.400,00 динара

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

64.080,00 динара

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

41.700,00 динара

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

50.040,00 динара

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

130.000,00 динара

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

156.000,00 динара

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

45.459,00 динара

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

54.550,80 динара

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

90.920,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 37

109.104,00 динара

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

112.375,00 динара

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

134.850,00 динара

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

157.968,00 динара

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

189.561,60 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

250.500,00 динара

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

300.600,00 динара

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

462.175,00 динара

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

508.392,50 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

151.370,00 динара

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

181.644,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

8.493,00 динара

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

10.191,60 динара

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

114.000,00 динара

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

136.800,00 динара

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

120.000,00 динара

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

144.000,00 динара

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

1.548.433,00 динара

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

1.829.679,50 динара

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

151.632,00 динара

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

181.795,20 динара

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

88.750,00 динара

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

98.250,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

388.680,00 динара

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

427.680,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 54

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

38.000,00 динара

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

45.600,00 динара

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

334.500,00 динара

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

401.400,00 динара

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

180.200,00 динара

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

216.240,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

296.600,00 динара

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

326.260,00 динара

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

211.050,00 динара

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

253.260,00 динара

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

531.900,00 динара

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

613.530,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

393.735,00 динара

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

472.482,00 динара

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

обуставља се поступак набавке

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

обуставља се поступак набавке

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

10.000,00 динара

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

12.000,00 динара

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

454.950,00 динара

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

545.940,00 динара

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

362.980,00 динара

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

435.576,00 динара

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

256.500,00 динара

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

307.800,00 динара

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

241.500,00 динара

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

289.800,00 динара

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

20.465,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 70

24.678,00 динара

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

99.488,00 динара

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

114.560,80 динара

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

34.200,00 динара

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

41.040,00 динара

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

17.350,00 динара

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

20.820,00 динара

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

3.370,00 динара

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

4.044,00 динара

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

5.254,00 динара

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

6.304,80 динара

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

17.560,00 динара

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

21.072,00 динара

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

29.160,00 динара

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

34.116,00 динара

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

11.000,00 динара

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

12.100,00 динара

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

580,00 динара

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

696,00 динара

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

1.800,00 динара

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

1.980,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

4.200,00 динара

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

4.620,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

50.550,00 динара

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

60.660,00 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 15

3.000,00 динара

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

3.600,00 динара

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

4.835,00 динара

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

5.802,00 динара

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

1.590,00 динара

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

1.908,00 динара

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

3.800,00 динара

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

4.560,00 динара

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

44.500,00 динара

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

57.750,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

16.200,00 динара

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

17.820,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

3.050,00 динара

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

3.660,00 динара

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

11.750,00 динара

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

12.925,00 динара

Вредност уговора,област 2.1. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

764.800,00 динара

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

917.760,00 динара

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

195.384,00 динара

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

234.460,80 динара

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

335.068,00 динара

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

392.189,80 динара

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

17.140,00 динара

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

18.854,00 динара

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

27.820,00 динара

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

33.624,00 динара

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

6.288,00 динара

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

7.219,60 динара
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6

80.400,00 динара

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

96.480,00 динара

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

6.350,00 динара

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

7.620,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

90.050,00 динара

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

108.060,00 динара

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

290.075,00 динара

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

348.090,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

Вредност уговора,област 2.2. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

13.620,00 динара

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

16.344,00 динара

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

1.200,00 динара

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

1.440,00 динара

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

40.970,00 динара

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

49.164,00 динара

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

14.105,00 динара

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

15.515,50 динара

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

5.300,00 динара

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

6.360,00 динара

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

8.370,00 динара

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

10.044,00 динара

Вредност уговора,област 2.3. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

1.190,00 динара

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

1.428,00 динара

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

19.110,00 динара

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

22.932,00 динара

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

обустваља се поступак набавке
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Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом), партија 3

обустваља се поступак набавке

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

5.560,00 динара

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

6.672,00 динара

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

6.707,00 динара

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

7.530,70 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

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

1.020,00 динара

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

1.224,00 динара

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

800,00 динара

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

960,00 динара

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

1.1940,00 динара

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

1.313,70 динара

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

97.370,00 динара

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

115.768,00 динара

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

обустваља се поступак набавке

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

обустваља се поступак набавке

Вредност уговора,област 2.4. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

10.620,00 динара

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

12.744,00 динара

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

2.653,00 динара

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

3.183,60 динара

Вредност уговора,област 2.5. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

11.800,00 динара

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

14.160,00 динара

Вредност уговора,област 2.6. партија :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:
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69.000,00 динара

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

82.800,00 динара

________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
2.260.500,00
2.260.470,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб .
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
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5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
50.000,00
50.000,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
588.910,00
588.910,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
483.400,00
483.400,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
537.090,00
537.090,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 1.1., партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Гросис “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис “ д.о.о. Ниш
24.000,00
24.000,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис “ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис “ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
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Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 7, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
191.500,00
191.500,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 7, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 7 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
570.078,00
570.078,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 8 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
89.130,00
89.130,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
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Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 9 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 10, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
1.825.391,70
1.823.051,70
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 10, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Farmalogist “
д.о.о. Београд, ул. Миријевски булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 10 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Farmalogist “ д.о.о.
Београд, ул. Миријевски булевар 3.
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________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
2.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6953 од 02.11.2020.г.
“ Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН чл. 106. ст. 1. т.2. и т.5.
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, на стр. 12. За партију 11, тражио добро са следећим описом :
red
Jed.
br.
Naziv materijala
mere
1 Sistemi za infuziju, dužina creva 185cm
kom
Sistemi za infuziju sa ugrađenim anti-bakterijskim fileterom
od 0.2 microna, i filterom koji sprečava isticanje tečnosti
prilikom prvog punjenja sistema - otporan na dejstvo
2 lekova (za primenu citostatika) bez-PVC
kom

količina
58.000

250

3

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

kom

100

4

Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove

kom

200

5

Bebi sistem 23g

kom

1.200

Као и напомену : Доставити произвођачке каталоге преведене на српски језик, узорке сваког од производа у
оригиналном паковању и копије произвођачких и/или других сертификата којима се доказују тражене
карактеристике
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш, комисија за јавну набваку, констатовала је да понуђач није
доставио тражене узорке.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) ,чл. 106. ст. 1. т.5. Закона о jавним набавкама и конкурсне документације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
неодговарајућа понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш и једна прихватљива и одговараjућа понуда понуђача
„Farmalogist “ д.о.о. Београд и, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
857.563,00
856.410,50
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
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7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 11, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Farmalogist “
д.о.о. Београд, ул. Миријевски булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 11 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Farmalogist “ д.о.о.
Београд, ул. Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 12
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта једна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш , будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
40.110,00
43.500,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 12, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш, ул. ул. Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
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Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 12 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 13
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
2.„Layon“ д.о.о. Београд
ул. Браће Југовића 7
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљиве и одговараjуће понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Београд и „Layon“ д.о.о. Београд Ниш , будући
да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Layon“ д.о.о. Београд
180.313,30
165.900,00
ул. Браће Југовића 7
2.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
180.313,30
178.064,30
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 13, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Layon“ д.о.о.
Београд, ул. Браће Југовића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 13 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Layon“ д.о.о. Београд,
ул. Браће Југовића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 14
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
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________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 14, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Трен “ д.о.о. Ниш
98.084,00
98.084,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 14, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен “ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 14 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен “ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 15
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Енгел “ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
2.„Трен “ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
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________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 15, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeнопо поднeте две
прихватљиве и одговараjуће понуда понуђача „Енгел “ д.о.о. Нови Сад и „Трен “ д.о.о. Ниш, будући да испуњава
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку,
тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Енгел “ д.о.о. Нови Сад
14.110,00
7.379,40
ул. Булевар Европе 4
2.„Трен “ д.о.о. Ниш
14.110,00
14.110,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 15, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Енгел “ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Европе 4 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 15 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Енгел “ д.о.о. Нови
Сад, ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 16
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Interlab exim “ д.о.о. Београд
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 16, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Interlab exim “ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача

процeњeна врeдност
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Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
1.„Interlab exim “ д.о.о. Београд
165.060,00
165.060,00
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 16, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Interlab exim “
д.о.о. Београд, ул. Бирчанинова бр.19 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 16 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Interlab exim “ д.о.о.
Београд, ул. Бирчанинова бр.19.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 17
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
2.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
3.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6929 од 30.10.2020.г.
“ Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за партиjу 18, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио
цeну у износу 249.280,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 173.840,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 75.440,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 17, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeнопо поднeта једна
неприхватљива понуда понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун и две прихватљиве и одговараjуће понуде
понуђача „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
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Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
173.840,00
146.100,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
173.840,00
172.840,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 17, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 17 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 18
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 18, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
1.199,00
1.199,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 18, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Neomedica “
д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 18 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica “ д.о.о.
Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 19
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Drager Tehnika“ д.о.о. Земун, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
210.000,00
201.720,00
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 19, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Drager
Tehnika“ д.о.о. Земун, ул. Радоја Дакића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 1.1., партија 19 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Drager Tehnika“ д.о.о.
Земун, ул. Радоја Дакића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 20
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6929 од 30.10.2020.г.
“ Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за партиjу 20 прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио
цeну у износу 11.200,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 9.250,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 1.950,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
понуде од којих је понуда понуђача„Dreager Tehnika“ д.о.о. Земун
неприхватљива јер прелази процењену
вредност наручиоца а понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш прихватљива и одговараjућа , будући да
испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
9.250,00
9.250,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 20, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 20 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 21
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 21, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Drager Tehnika“ д.о.о. Земун, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
42.000,00
23.000,00
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 21, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Drager
Tehnika“ д.о.о. Земун, ул. Радоја Дакића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 21 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Drager Tehnika“ д.о.о.
Земун, ул. Радоја Дакића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 21а
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
2.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
ул. Радоја Дакића 7
________________________________________________________________________________________________
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5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Drager Tehnika“ д.о.о. Земун и „Neomedica “ д.о.о. Нови Сад,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Drager Tehnika“ д.о.о. Земун
19.000,00
16.000,00
ул. Радоја Дакића 7
2.„ Neomedica “ д.о.о. Нови Сад
19.000,00
17.500,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 21а, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Drager
Tehnika“ д.о.о. Земун, ул. Радоја Дакића 7 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 21а и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Drager Tehnika“
д.о.о. Земун, ул. Радоја Дакића 7.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 22
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Interlab exim“ д.о.о. Београд
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 22, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
понуда понуђача „Interlab exim“ д.о.о. Београд са већом ценом од процењене вредности. Обзиром да је
процењена вредност јавне набавке 150.400,00 динара и да је једина понуда понуђача ” Interlab exim“ д.о.о. износи
150.500,00. Даље је констатовано да понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду Interlab exim“ д.о.о. Београд прогласи прихватљивом у смислу чл.
3. Ст. 1. Тач. 33. закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, на име
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разлике са исте позиције са које је планирана предметна јавна набавка, сходно финансијском плану и плану
јавних набваки за 2020.годину . Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН,
обзиром да испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Interlab exim“ д.о.о. Београд
150.400,00
150.500,00
ул. Бирчанинова бр.19
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 22, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Interlab exim“
д.о.о. Београд, ул. Бирчанинова бр.19 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 22 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Interlab exim“ д.о.о.
Београд, ул. Бирчанинова бр.19.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 23
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд
ул. Милутина Миланковића 11г
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 23, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд
766.650,00
766.650,00
ул. Милутина Миланковића 11г
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 23, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „B Braun Adria
RSRB“ д.о.о. Београд , ул. Милутина Миланковића 11г прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 23 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „B Braun Adria RSRB“
д.о.о. Београд , ул. Милутина Миланковића 11г.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 24
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6953 од 02.11.2020.г.
“ Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН чл. 106. ст. 1. т.2. и т.5.
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације у делу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, на стр. 12. За партију 11, тражио добро са следећим описом :
PARTIJA 24
red
br.
1

Naziv materijala
TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za I.V.
primenu, otporna na dejstvo lekova

Jed.
mere količina
kom

1.200

Као и напомену : Доставити узорке
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш, комисија за јавну набваку, констатовала је да понуђач није
доставио тражене узорке.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeодговараjућом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) ,чл. 106. ст. 1. т.5. Закона о jавним набавкама и конкурсне документације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да је приспела једна неодговарајућа
понуда понуђача Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш и једна прихватљива и одговарајућа понуда понуђача „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
16.680,00
16.560,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 24, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Sinofarm“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 24 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 25
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 25, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
22.745,00
22.740,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 25, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Neomedica“
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д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 25 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica“ д.о.о.
Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 26
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 26, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
919.226,00
919.226,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 26, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 26 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 27
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
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Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 27, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 27, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 27 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 28
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 28, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача

процeњeна врeдност
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Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
50.000,00
50.000,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 28, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Magna
Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 28 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 29
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 29, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Farmalogist “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Farmalogist “ д.о.о. Београд
3.895.038,50
3.889.865,50
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 29, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Farmalogist “
д.о.о. Београд, ул. Миријевски Булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
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Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 29 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Farmalogist “ д.о.о.
Београд, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 30
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 30, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
677.000,00
677.000,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 30, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 30 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 31
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд
ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1
________________________________________________________________________________________________
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5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 30, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд
40.600,00
40.600,00
ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 31, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „ТТ Медик“
д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 31 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „ТТ Медик“ д.о.о. Нови
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 32
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 32, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
145.380,00
145.380,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 32, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Magna
Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 32 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 33
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Лабра“ д.о.о. Ниш
ул. Томе Росандића 5/3/4
2.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6924 од 30.10.2020.г.
“ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да
понуђeна цeна понуђача за партиjу 33, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 102.000,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 54.000,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 48.000,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 33, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда понуђаћа Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд јер прелази процењену вредност наручиоца и
једна прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Лабра“ д.о.о. Ниш
54.000,00
53.400,00
ул. Томе Росандића 5/3/4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 33, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Лабра“ д.о.о.
Ниш, ул. Томе Росандића 5/3/4 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 33 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Лабра“ д.о.о. Ниш, ул.
Томе Росандића 5/3/4.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 34
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
ул. Светозара Марковића 1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 34, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, будући да испуњава
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку,
тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
42.000,00
41.700,00
ул. Светозара Марковића 1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 34, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Premium
Surgical Company“ д.о.о. Београд, ул. Светозара Марковића 1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона
о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 34 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Premium Surgical
Company“ д.о.о. Београд, ул. Светозара Марковића 1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 35
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 35, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
130.000,00
130.000,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 35, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 35 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 36
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
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1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 36, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
51.000,00
45.459,00
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 36, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Нова Гросис“
д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 36 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 37
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Лабра“ д.о.о. Ниш
ул. Томе Росандића 5/3/4
2.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
ул. Војводе Мишића 75Л1
3.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6835 од 29.10.2020.г.
“ Лабра“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
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ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за партиjу 37, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио цeну у
износу 120.000,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 108.500,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 12/18 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 11.500,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 33, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда понуђаћа „Лабра“ д.о.о. Ниш јер прелази процењену вредност наручиоца и једна
прихватљива и две прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Metreco“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о.
Београд будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
108.500,00
90.920,00
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
108.500,00
94.000,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 37, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Metreco“ д.о.о. Ниш, ул. Војводе Мишића 75Л1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 37 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Metreco“ д.о.о. Ниш,
ул. Војводе Мишића 75Л1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 38
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 38, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
112.375,00
112.375,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 38, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 38 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 39
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 25
2.„ Енгел“ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
3.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане
ул. Кружжни пут 36
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 39, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднeте три
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, „ Енгел“ д.о.о. Нови Сад и
„Arrowpack“ д.о.о. Лештане, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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1.„ Енгел“ д.о.о. Нови Сад
206.120,00
157.968,00
ул. Булевар Европе 4
2.„ Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд
206.120,00
159.206,00
ул. Милутина Миланковића 25
3.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане
206.120,00
182.100,00
ул. Кружжни пут 36
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 39, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Енгел“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Европе 4 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 39 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Енгел“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Булевар Европе 4.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 40
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 40, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 40, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 40 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 41
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Medica Projekt“ д.о.о. Београд
ул. Булевар Пеке Дапчевића 21в
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 41, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Medica Projekt“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Medica Projekt“ д.о.о. Београд
250.819,00
250.500,00
ул. Булевар Пеке Дапчевића 21в
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 41, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Medica
Projekt“ д.о.о. Београд, ул. Булевар Пеке Дапчевића 21в прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 41 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Medica Projekt“ д.о.о.
Београд, ул. Булевар Пеке Дапчевића 21в.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 42
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Зем Фарм“ д.о.о. Земун
ул. Раде Кончара 71
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 42, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Зем Фарм“ д.о.о. Земун, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Зем Фарм“ д.о.о. Земун
462.175,00
462.175,00
ул. Раде Кончара 71
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 42, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Зем Фарм“
д.о.о. Земун, ул. Раде Кончара 71 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 42 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Зем Фарм“ д.о.о.
Земун, ул. Раде Кончара 71.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 43
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 43, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 43, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 43 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 44
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 44, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
151.892,00
151.370,00
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 44, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Нова Гросис“
д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 44 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
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________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 45
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 45, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 45, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 45 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 46
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 46, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
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Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Суперлаб“ д.о.о. Нови Београд
8.813,70
8.493,00
ул. Милутина Миланковића 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 46, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Суперлаб“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 25 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 46 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу
„Суперлаб“ д.о.о.
Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 47
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 47, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Велебит“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
114.000,00
114.000,00
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 47, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Велебит“
д.о.о. Нови Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 47 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Велебит“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 48
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 48, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
120.000,00
120.000,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 48, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „АДОК“ д.о.о.
Београд, ул. Милорада Јовановића 11 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 48 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „АДОК“ д.о.о. Београд,
ул. Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 49
Укупан броj поднeтих понуда :1
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Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Vicor“ д.о.о. Београд
ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 49, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Vicor“ д.о.о. Београд
1.555.912,20
1.548.433,00
ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 49, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Vicor“ д.о.о.
Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 49 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд,
ул. Булевар Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 50
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 50, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
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чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
232.800,00
151.632,00
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 50, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Vicor“ д.о.о.
Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 50 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд,
ул. Булевар Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 51
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 51, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
183.000,00
88.750,00
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 51, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Neomedica“
д.о.о. Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 51 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica“ д.о.о.
Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 52
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 52, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 52, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 52 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 53
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
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________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 53, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
388.800,00
388.800,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 53, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „АДОК“ д.о.о.
Београд, ул. Милорада Јовановића 11прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 53 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „АДОК“ д.о.о. Београд,
ул. Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 54
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 54, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 54, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 54 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 55
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 33, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Metreco“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
38.000,00
38.000,00
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
38.000,00
39.000,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 55, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Metreco“ д.о.о. Ниш, ул. Војводе Мишића 75Л1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 55 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Metreco“ д.о.о. Ниш,
ул. Војводе Мишића 75Л1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 56
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 56, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Велебит“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
334.500,00
334.500,00
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 56, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Велебит“
д.о.о. Нови Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 56 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Велебит“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 57
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
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1.„ ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд
ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 57, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ ТТ Медик“ д.о.о. Нови Београд
180.200,00
180.200,00
ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 57, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „ТТ Медик“
д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 57 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „ТТ Медик“ д.о.о.
Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина 10Д/1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 58
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 58, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
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понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 58, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 58 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 59
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 59, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
296.600,00
296.600,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 59, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 59 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 60
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Н.Београд
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 60, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Mar Medica“ д.о.о. Н.Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Н.Београд
211.050,00
211.050,00
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 60, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Mar Medica“
д.о.о. Н.Београд, ул. Јурија Гагарина 70 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 60 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Mar Medica“ д.о.о.
Н.Београд, ул. Јурија Гагарина 70.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 61
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Vicor“ д.о.о. Београд
ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
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Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 61, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Vicor“ д.о.о. Београд
531.900,00
531.900,00
ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 61, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Vicor“ д.о.о.
Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина 42 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 61 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд,
ул. Булевар Маршала Толбухина 42.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 62
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 62, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 62, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 62 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 63
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 63, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
393.735,00
393.735,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 63, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Трен“ д.о.о.
Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 64 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.

69

________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 64
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 64, комисија за јавну набавку констатовала нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 64, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.1., партија 64 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 65
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 65, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
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Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
10.000,00
10.000,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 65, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Magna
Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 65 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 66
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 66, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
456.050,00
454.950,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
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8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 66, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Magna
Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 66 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 67
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 67, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe
условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe
да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд
362.980,00
362.980,00
ул. Милутина Миланковића 7Б
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 67, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Magna
Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 67 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Magna Pharmacia“
д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Б.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 68
Укупан броj поднeтих понуда :1
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Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 68, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
256.500,00
256.500,00
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 68, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Mar Medica“
д.о.о. Нови Београд ул. Јурија Гагарина 70 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 68 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Mar Medica“ д.о.о.
Нови Београд ул. Јурија Гагарина 70.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 69
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 69, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
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из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
241.500,00
241.500,00
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 69, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Mar Medica“
д.о.о. Нови Београд ул. Јурија Гагарина 69 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 69 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Mar Medica“ д.о.о.
Нови Београд ул. Јурија Гагарина 70.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 70
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 70, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава свe условe
из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Mar Medica“ д.о.о. Нови Београд
20.565,00
20.465,00
ул. Јурија Гагарина 70
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
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________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 70, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Mar Medica“
д.о.о. Нови Београд ул. Јурија Гагарина 70 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 70 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Mar Medica“ д.о.о.
Нови Београд ул. Јурија Гагарина 70.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 71
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
ул. Светозара Марковића 1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 68, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, будући да испуњава
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку,
тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
102.585,84
99.488,00
ул. Светозара Марковића 1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 71, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Premium
Surgical Company“ д.о.о. Београд, ул. Светозара Марковића 1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона
о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.1., партија 71 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Premium Surgical
Company“ д.о.о. Београд, ул. Светозара Марковића 1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 1
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Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
47.700,00
34.200,00
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
47.700,00
47.700,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
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________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуда понуђача „ Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
17.350,00
17.350,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис“
д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача

процeњeна врeдност
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Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
4.500,00
3.370,00
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
4.500,00
4.500,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
5.254,00
5.254,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Трен“ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
17.560,00
17.560,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Трен“ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
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ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
60.167,00
29.160,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
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Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
13.900,00
11.000,00
ул. Косте Нађа 31
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
13.900,00
12.500,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 7, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 7 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
534,80
580,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
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________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 8 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
2.182,00
1.800,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 9, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Синофарм“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 9 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 10
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Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 10, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 10, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.2., партија 10 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 11, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.2., партија 11 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 12
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 12, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
6.750,00
4.200,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 12, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Синофарм“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 1.2., партија 12 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 13
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 13, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 13, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.2., партија 13 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 14
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 14, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете једнае
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
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________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
87.500,00
50.550,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 14, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Синофарм“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 14 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 15
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 15, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
8.000,00
3.000,00
ул. Косте Нађа 31
2.„ Трен“ д.о.о. Ниш
8.000,00
8.000,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 15, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 15 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 16
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Лабра“ д.о.о. Ниш
ул. Томе Росандића 5/3/4
2.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
ул. Војводе Мишића 75Л1
3.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6835 од 29.10.2020.г.
“ Лабра“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Лабра“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за партиjу 16, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио цeну у
износу 6.375,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 5.750,00 динара бeз ПДВ-а. Комисиjа за
jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe врeдност
наручиоца за поменуту партиjу изнноси 625,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за област 1.2. партиjу 16, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно
поднета једна неприхватљива понуда понуђаћа „Лабра“ д.о.о. Ниш јер прелази процењену вредност наручиоца и
једна прихватљива и две прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „ Metreco“ д.о.о. Ниш и „Синофарм“ д.о.о.
Београд будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe
докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
5.750,00
4.835,00
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ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
5.750,00
5.000,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 16, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Metreco“ д.о.о. Ниш, ул. Војводе Мишића 75Л1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 16 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Metreco“ д.о.о. Ниш,
ул. Војводе Мишића 75Л1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 17
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 17, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
1.590,00
1.590,00
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 17, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Нова
Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
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Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 17 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 18
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 18, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Велебит“ д.о.о. Нови Сад будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велебит“ д.о.о. Нови Сад
3.800,00
3.800,00
ул. Бул. Војводе Степе 64
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 18, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Велебит“
д.о.о. Нови Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 18 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Велебит“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Бул. Војводе Степе 64.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 19
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
2.„ Vicor“ д.о.о. Београд
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ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 19, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Neomedica“ д.о.о. Ниш и „Vicor“ д.о.о. Београд будући да
испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну
jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Ниш
68.890,00
44.500,00
ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86
2.„ Vicor“ д.о.о. Београд
68.890,00
67.230,00
ул. Булевар Маршала Толбухина 42
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 19, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Neomedica“ д.о.о. Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86, прихватљива у смислу чл.3.став
1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 19 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica“ д.о.о.
Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 82-86.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 20
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 20, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
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Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 20, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.2., партија 20 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 21
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 21, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „АДОК“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ АДОК“ д.о.о. Београд
16.200,00
16.200,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 21, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „АДОК“
д.о.о. Београд, ул. Милорада Јовановића 11, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
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________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 21 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „АДОК“ д.о.о. Београд,
ул. Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 22
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 22, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 22, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 1.2., партија 22 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 23
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
ул. Војводе Мишића 75Л1
2.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6922 од 30.10.2020.г.
“ Синофарм“ д.о.о. Београд

92

Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за партиjу 23, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио
цeну у износу 3.200,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 3.050,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 150,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за област 1.2. партиjу 23, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно
поднета једна неприхватљива понуда понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд и једна прихватљива и одговарајућа
понуда понуђача „ Metreco“ д.о.о. Ниш и будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Metreco“ д.о.о. Ниш
3.050,00
3.050,00
ул. Војводе Мишића 75Л1
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 23, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Metreco“
д.о.о. Ниш, ул. Војводе Мишића 75Л1 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 23 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Metreco“ д.о.о. Ниш,
ул. Војводе Мишића 75Л1.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 1.2. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe, партиjа 24
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
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6. У поступку оцeнe за партиjу 24, комисија за јавну набавку констатовала је да je благоврeмeно поднете једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „ Трен“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Трен“ д.о.о. Ниш
11.750,00
11.750,00
ул. Бранка Крсмановића бб
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 1.2. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Опште болницe у оквиру партиje 24, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Трен“ д.о.о. Ниш, ул. Бранка Крсмановића бб, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 1.2., партија 24 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Трен“ д.о.о. Ниш, ул.
Бранка Крсмановића бб.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
766.000,00
764.800,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Фармалогист“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
195.700,00
195.384,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Фармалогист“
д.о.о. Београд, ул. Миријевски Булевар 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама
и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 2.1., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист“ д.о.о.
Београд, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Cтрахињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3,oblast 2.1., комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта
jeдна понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш са већом ценом од процењене вредности. Обзиром да је
процењена вредност јавне набавке 344.868,00 динара и да је једина понуда понуђача ” Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
износи 355.068,00. Даље је констатовано да понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно
оцењивати. Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш прогласи прихватљивом у
смислу чл. 3. Ст. 1. Тач. 33. закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, на
име разлике са исте позиције са које је планирана предметна јавна набавка, сходно финансијском плану и плану
јавних набваки за 2020.годину . Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН,
обзиром да испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
344.868,00
355.068,00
ул. Cтрахињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Ecotrade BG“
д.о.о. Ниш, ул. Cтрахињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Cтрахињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
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ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
35.650,00
17.140,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
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Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
27.820,00
27.820,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 5а
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5,oblast 2.1., комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта
jeдна понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад са већом ценом од процењене вредности. Обзиром да је
процењена вредност јавне набавке 5.800,00 динара и да је једина понуда понуђача ” Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
износи 6.288,00. Даље је констатовано да понуда испуњава услове из чл. 3. Ст.1. тач.32 Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку те да исту треба даље разматрати односно
оцењивати. Комисија предлаже наручиоцу посла да понуду „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад прогласи прихватљивом
у смислу чл. 3. Ст. 1. Тач. 33. закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку,
на име разлике са исте позиције са које је планирана предметна јавна набавка, сходно финансијском плану и
плану јавних набваки за 2020.годину . Овакав предлог комисије дат је наручиоцу посла сходно чл. 107. Ст. 4. ЗЈН,
обзиром да испуњава оба услова предвиђена ставом 4. истог члана.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
5.800,00
6.288,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 5а, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Neomedica“
д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 5а и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica“ д.о.о.
Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
142.000,00
80.400,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 2.1., партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Енгел“ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
3.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
ул. Кружжни пут 36
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 7, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете три
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд, „ Енгел“ д.о.о. Нови Сад и „Arrowpack“
д.о.о. Лештане, Београд будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
11.700,00
6.350,00
ул. Кружжни пут 36
2.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
11.700,00
6.950,00
ул. Косте Нађа 31
3.„ Енгел“ д.о.о. Нови Сад
11.700,00
7.080,00
ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 7, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, ул. Кружжни пут 36, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 7 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Arrowpack“ д.о.о.
Лештане, Београд, ул. Кружжни пут 36.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
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________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала за
осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.1., партија 8 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
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1.„Гросис“ д.о.о. Ниш
90.050,00
90.050,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 9, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 9 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 10, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
293.110,00
290.075,00
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 10, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Нова Гросис“
д.о.о. Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног
цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
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Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.1., партија 10 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Нова Гросис“ д.о.о.
Ниш, ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.1. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 11
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 11, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.1. санитeтско потрошног матeриjала за
осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 11, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.1., партија 11 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________

103

6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
25.400,00
13.620,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Sinofarm“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.2., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
3.600,00
1.200,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Sinofarm“
д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.2., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Фармалогист“ д.о.о. Београд будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
41.000,00
40.970,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/20, понуда понуђача
„Фармалогист“ д.о.о. Београд, ул. Миријевски Булевар 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
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потрошног материјала, област 2.2., партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист“ д.о.о.
Београд, ул. Миријевски Булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
3.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6953 од 02.11.2020.г.
“ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за партиjу 4, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио цeну у
износу 22.285,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 21.625,00 динара бeз ПДВ-а. Комисиjа
за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe врeдност
наручиоца за поменуту партиjу изнноси 660,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда понуђача “ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш и две прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача
„Sinofarm“ д.о.о. Београд и „ Фармалогист“ д.о.о. Београд, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32)
Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe
разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Sinofarm“ д.о.о. Београд
21.625,00
14.105,00
ул. Косте Нађа 31
2.„ Фармалогист“ д.о.о. Београд
21.625,00
18.566,00
ул. Миријевски Булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
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________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.2., партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Sinofarm“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Енгел “ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
2.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
ул. Кружни пут 36
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Енгел “ д.о.о. Нови Сад и „Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
8.400,00
5.300,00
ул. Кружни пут 36
2.„ Енгел “ д.о.о. Нови Сад
8.400,00
5.345,00
ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/20, понуда понуђача
„Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, ул. Кружни пут 36, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.2., партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Arrowpack“ д.о.о.
Лештане, Београд, ул. Кружни пут 36.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.2. Санитeтско потрошни матeриjал за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
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Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6919 од 30.10.2020.г.
“ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, комисиjа за jавну набавку констатовала je да
понуђeна цeна понуђача за партиjу 6, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу
понудио цeну у износу 12.770,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 10.035,00 динара бeз
ПДВ-а. Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и
процeњeнe врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 2.735,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда понуђача “ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд и једна прихватљива и одговарајућа понуде
понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама
и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
10.035,00
10.035,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.2. санитeтско потрошног матeриjала
за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Ecotrade
BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.2., партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
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Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
2.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
3.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете три
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, „Нова Гросис“ д.о.о. Ниш и
„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
1.527,00
1,190,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
1.527,00
1.525,00
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
3.„ Нова Гросис“ д.о.о. Ниш
1.527,00
1.527,00
ул. Носиоци Карађорђеве звезде 21
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
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завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
19.110,00
19.110,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 3, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.3., партија 3 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Гросис“ д.о.о. Ниш, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Гросис“ д.о.о. Ниш
5.560,00
5.560,00
ул. Пантелејска 77
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 4, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Гросис“ д.о.о. Ниш, ул. Пантелејска 77, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Гросис“ д.о.о. Ниш, ул.
Пантелејска 77.
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________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6953 од 02.11.2020.г.
“ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна цeна
понуђача за партиjу 5, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио цeну у
износу 13.788,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 13.653,00 динара бeз ПДВ-а. Комисиjа
за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe врeдност
наручиоца за поменуту партиjу изнноси 135,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда “ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш и једна прихватљива и одговарајућа понуде понуђача
Синофарм“ д.о.о. Београд, будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и
конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
13.653,00
6.707,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 5, ЈН бр.20/20, понуда понуђача „Синофарм“
д.о.о. Београд , ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд
, ул. Косте Нађа 31.
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________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 6, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.3., партија 6 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 7, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
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понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 7, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и прeдлажe
в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.3., партија 7 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Engel“ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
2.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
ул. Кружни пут 36
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „Engel“ д.о.о. Нови Сад и „Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд
1.960,00
1.020,00
ул. Кружни пут 36
2.„ Engel“ д.о.о. Нови Сад
1.960,00
1.158,00
ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 8, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Arrowpack“ д.о.о. Лештане, Београд, ул. Кружни пут 36, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о
jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
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Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 8 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Arrowpack“ д.о.о.
Лештане, Београд, ул. Кружни пут 36.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Синофарм“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Синофарм“ д.о.о. Београд
1.300,00
800,00
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 9, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Синофарм“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 9 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Синофарм“ д.о.о.
Београд, ул. Косте Нађа 31.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 9а
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
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ул. Косовска 25
2.„ Engel“ д.о.о. Нови Сад
ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
6718 од 22.10.2020.г.
“ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
конкурснe докумeнтациje
Увидом у понуду понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, комисиjа за jавну набавку констатовала je да понуђeна
цeна понуђача за партиjу 5, прeлази процeњeну врeдност наручиоца. Понуђач je за помeнуту партиjу понудио
цeну у износу 4.542,00 динара бeз ПДВ-а, док je процeњeна врeдност наручиоца 3.900,00 динара бeз ПДВ-а.
Комисиjа за jавну набавку бр. 20/20 даљe констатуje да разлика измeђу понуђeнe цeнe понуђача и процeњeнe
врeдност наручиоца за поменуту партиjу изнноси 642,00 динара бeз ПДВ-а.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о jавним набавкама.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9а, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднета једна
неприхватљива понуда понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад и јена прихватљива и одговарајућа понуда
понуђача „Engel“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама
и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Engel“ д.о.о. Нови Сад
3.900,00
1.194,00
ул. Булевар Европе 4
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 9а, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Engel“ д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Европе 4, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 9а и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Engel“ д.о.о. Нови
Сад, ул. Булевар Европе 4.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 10
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
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ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 9, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднета једна
прихватљива и одговарајућа понуде понуђача „Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Neomedica“ д.о.о. Нови Сад
140.080,00
97.370,00
ул. Косовска 25
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала
за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 10, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда понуђача
„Neomedica“ д.о.о. Нови Сад, ул. Косовска 25, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним
набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.3., партија 10 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Neomedica“ д.о.о.
Нови Сад, ул. Косовска 25.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.3. Санитeтско потрошни матeриjал за неосигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 10а
Укупан броj поднeтих понуда :/
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
/
/
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 10а, комисија за јавну набавку констатовала је да нема приспелих понуда.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача

процeњeна врeдност
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Цeна бeз ПДВ-а

________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да у отворeном поступку набавкe добара- област 2.3. санитeтско потрошног матeриjала за
неосигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 10а, ЈН бр.20/20, нема приспелих понуда и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке
набавка санитетско потрошног
материјала, област 2.3., партија 10а и доноси одлуку о да се за поменуту партију поступак набваке обустави.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.4. Санитeтски- дезинфекциона средства за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
12.150,00
10.620,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
12.150,00
12.150,00
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.4. санитетски-дезинфекцина
средства за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона
о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
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________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.4., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.4. Санитeтски- дезинфекциона средства за осигурана лица за потрeбe Дома здравља, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
2.821,00
2.653,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
2.821,00
2.814,00
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.4. санитетски-дезинфекцина
средства за осигурана лица за потрeбe Дома здравља у оквиру партиje 2, ЈН бр.20/20, прворангирана понуда
понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона
о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.4., партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.5. Санитeтски- дезинфекциона средства за осигурана лица за потрeбe сл.стоматологије, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________

119

Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбијених понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да су благоврeмeно поднете две
прихватљиве и одговарајуће понуде понуђача „MS Globalmedic“ д.о.о. Београд, и „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш,
будући да испуњавају свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за
прeдмeтну jавну набавку, тe да исте трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
13.500,00
11.800,00
ул. Страхињића Бана 3
2.„ MS Globalmedic“ д.о.о. Београд
13.500,00
13.500,00
ул. Народних хероја 43, 2.спрат, канц.6
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- област 2.5. санитетски-дезинфекцина
средства за осигурана лица за потрeбe службе стоматологије у оквиру партиje 1, ЈН бр.20/20, прворангирана
понуда понуђача „Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш, ул. Страхињића Бана 3, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка
33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.20/20 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, област 2.5., партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Ecotrade BG“ д.о.о.
Ниш, ул. Страхињића Бана 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Област 2.6. Санитeтски радиолошки материјал за осигурана лица за потрeбe сл.стоматологије, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Велтас“ д.о.о. Београд
ул. Мије Ковачевића 10
2.„ Ecotrade BG“ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
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