Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/208

Датум

23.02.2018.

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

''Информатика'' Београд
09-10/34
14.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/135 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 1 - Рачунари
08/18
119.960,00
114.952,00
137.942,40

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/41

Понуђена
цена

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

СТЗР ''Старт''
Чачак

Понуђена цена за ову партију прелази
процењену вредност партије па се понуда
одбија као неприхватљива.

121.400,00

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. ''Информатика'' Београд

114.952,00

2. ''Алфа софт'' Рума

117.333,33

3. ''Успон'' Чачак

119.600,00

4. ’’Royal commerce’’ Beograd

119.800,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
''Информатика'' Београд
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/34, понуђача ''Информатика'' Београд, бира као
најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/209

Датум

23.02.2018.

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

''Техноманија'' Нови Београд
09-10/42
19.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 7 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/136 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 2 - Монитори
08/18
90.000,00
81.700,00
98.040,00

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

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

Понуђена
цена

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. ''Техноманија'' Нови Београд

81.700,00

2. ''Успон'' Чачак

82.000,00

3. ’’Royal commerce’’ Beograd

83.300,00

4. ''Информатика'' Београд

84.000,00

5. СТЗР ''Старт'' Чачак

85.000,00

6. ''Алфа софт'' Рума

86.666,67

7. ''Јаков систем'' Ниш

88.900,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
''Техноманија'' Нови Београд
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/42, понуђача ''Техноманија'' Нови Београд, бира
као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/210

Датум

23.02.2018.

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

''Јаков систем'' Ниш
09-10/32
14.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/137 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 3 - Штампачи
08/18
120.000,00
107.000,00
128.400,00

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/35

Подносилац
понуде
''Алфа софт''
Рума

Понуђена
цена

Разлози за одбијање понуде
Понуђач не испуњава услов тражен
конкурсном документацијом у смислу
техничких карактеристика наведених на
стр. 7 и 8 и то да није понудио штампач
који је компатибилан са наведеним
тонерима. Понуда се одбија као
неодговарајућа.

57.250,00

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. ''Јаков систем'' Ниш

107.000,00

2. ’’Royal commerce’’ Beograd

107.500,00

3. ''Информатика'' Београд

109.680,00

4. СТЗР ''Старт'' Чачак

110.400,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
''Јаков систем'' Ниш
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/32 понуђача ''Јаков систем'' Ниш, бира као
најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/211

Датум

23.02.2018.

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

''Информатика'' Београд
09-10/34
14.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/138 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 4 – Бар код скенери
08/18
36.000,00
26.082,00
31.298,40

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/41

Подносилац
понуде
СТЗР ''Старт''
Чачак

Понуђена
цена

Разлози за одбијање понуде
Понуђени бар код скенери не одговарају
траженим
карактеристикама
из
конкурсне документације и то у делу
угла скенирања. Понуда се одбија као
неодговарајућа.

14.475,00

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. ''Информатика'' Београд

26.082,00

2. ’’Royal commerce’’ Beograd

26.250,00

3. ''Алфа софт'' Рума

28.825,00

4. ''Успон'' Чачак

29.100,00

5. ''Јаков систем'' Ниш

32.700,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
''Информатика'' Београд
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/34 понуђача ''Информатика'' Београд, бира као
најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/212

Датум

23.02.2018.

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

''Информатика'' Београд
09-10/34
14.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/139 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 5 – Swich за мрежу
08/18
16.000,00
14.034,00
16.840,00

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

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

Понуђена
цена

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. ''Информатика'' Београд

14.034,00

2. ''Успон'' Чачак

14.100,00

3. ''СТЗР Старт'' Чачак

14.465,00

4. ''Алфа софт'' Рума

15.041,67

5. ’’Royal commerce’’ Beograd

15.500,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
''Информатика'' Београд
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/34 понуђача ''Информатика'' Београд, бира као
најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/213

Датум

23.02.2018.

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

СТЗР ''Старт'' Чачак
09-10/41
19.02.2018.
Образложење

Наручилац је дана 07.02.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности број 08/18 за јавну набавку рачунара, монитора, штампача, бар код скенера и
опреме за рачунаре.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs и то 08.02.2018.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 4 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 брoj
08-1/140 од 21.02.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

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

Рачунари, монитори, штампачи и сервер
Партија 6 – Wireless Router
08/18
13.200,00
10.640,00
12.768,00

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

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

Понуђена
цена

/

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1. СТЗР ''Старт'' Чачак

10.640,00

2. ''Информатика'' Београд

11.440,00

3. ’’Royal commerce’’ Beograd

11.980,00

4. ''Успон'' Чачак

12.000,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
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
СТЗР ''Старт'' Чачак
__________________________________________________________________
и предлаже наручиоцу његов 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
/

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 којом се понуда број 09-10/41 понуђача СТЗР ''Старт'' Чачак, бира као
најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
Др Слободан Поповић, вд. директор

