Наручилац

Општа болница Шабац
''др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/418

Датум
12.04.2017.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 68/15),
директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор се додељује:
Назив понуђача
Број понуде
Датум понуде

/
/
/
Образложење

Наручилац је дана 02.03.2017. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка
без објављивања јавног позива у складу са чланом 35. став 1. тачка 1, Закона, бр.03/17, за
јавну набавку средстава за хигијену.
За наведену јавну набавку наручилац је позив за достављање понуда и обавештење о
покретању поступка и конкурсну документацију поставио на Порталу УЈН и сајту
наручиоца дана 03.03.2017.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.
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.08-1/356 од 13.04.2017. године, Комисија за
јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке

03/17-Партија 2 – кутије за одлагање употребљених
оштрих предмета љубичасте

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

35.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/66

Подносилац понуде
''Демос'' Батајница

09-10/65

''Ремондис'' Зрењанин

09-10/67

''Дунав пласт'' Инђија

Разлози за одбијање понуде
Понуда се одбија као неодговарајућа јер не
испуњава све тражене техничке карактеристике.
Конкурсном документацијом тражене су кантице
минималног капацитета од 3,2 лит односно 1,2
лит.а понуђач нуди кантице запремине 3 лит.
Понуда се одбија као неодговарајућа јер не
испуњава све тражене техничке карактеристике.
Конкурсном документацијом тражене су кантице
минималног капацитета од 3,2 лит односно 1,2
лит.а понуђач нуди кантице запремине 3 лит.
Понуда се одбија као неодговарајућа јер не
испуњава све тражене техничке карактеристике.
Конкурсном документацијом тражене су кантице
минималног капацитета од 3,2 лит односно 1,2
лит.а понуђач нуди кантице запремине 3 лит.

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена,
узимајући у обзир и записник о преговарању бр. 03/17 од 28.03.2017.године. и
постигнуте коначне цене након другог круга преговарања о елементу критеријума
цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
1.

/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о преговарању бр.
_____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача:
/
и предлаже наручиоцу њихов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Назив/име подизвођача
/

Део уговора који ће реализовати подизвођач
/

5) Околности које оправдавају
објављивања јавног позива:

примену

преговарачког

поступка

без

У поступку јавне набавке бр.01/17, нису створени услови за закључење уговора јер су све
понуде биле неприхватљиве. Сходно ЗЈН, покреће се преговарачки поступак са
објављивањем јавног позива по чл.35 тачка 1.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели
уговора сходно рангирању за партију, где се све приспеле понуде одбијају као
неодговарајуће .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
др Зора Николић, директор, ср

