Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/185

Датум

14.02.2020.

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

СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, Београд
09-10/5
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 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
08-1/99 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 1 – Јунеће свеже месо
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

3.600.000,00
3.600.000,00
3.960.000,00

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

Разлози за
одбијање понуде

Понуђена
цена

Понуђач није доставио доказ да
испуњава све додатне услове тражене
конкурсном
документацијом
(није
доставио доказ да понуђач и произвођач
поседују ИФС стандард, да понуђач
поседује ХАЦЦП стандард као ни доказ
да понуђач има тражени кадровски
капацитет и имплементиран ИСО 14000
и 45000. Понуда се одбија као
неприхватљива због битних недостатака
понуде (чл.106.тачка 2)

3.552.000,00

Подносилац
понуде

09-10/10

''Вум'' Шабац

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. СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, Београд

3.600.000,00

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, 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 брoj 09-10/5, понуђача СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште,
Београд, бира као најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/184

Датум

14.02.2020.

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

''Вукеновић'' доо Бољевци
09-10/8
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
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 брoj
08-1/100 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
05/19 – Партија 2 – Пилеће месо
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

1.400.000,00
1.105.000,00
1.215.500,00

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
Разлози за одбијање понуде
Понуђена
којим је
цена
понуда
заведена Подносилац понуде
Понуђач није доставио доказ да испуњава
09-10/10
''Вум'' Шабац
1.505.000,00
све додатне услове тражене конкурсном
документацијом (није доставио доказ да
понуђач и произвођач поседују стандард
ИСО 9001 стандард, нити да понуђач има
имплементиран ХАЦЦП стандард). Понуда
се одбија као неприхватљива због битних
недостатака понуде (чл.106.тачка 2)

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. ''Вукеновић'' доо Бољевци

1.105.000,00

2. СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, Београд

1.400.000,00

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Вукеновић'' доо Бољевци
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 брoj 09-10/8, понуђача ''Вукеновић'' доо Бољевци, Београд,
бира као најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/183

Датум

14.02.2020.

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

СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, Београд
09-10/5
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 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
08-1/101 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 3 – Месне прерађевине
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

677.000,00
677.000,00
812.400,00

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

Понуђена цена

09-10/10

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

''Вум'' Шабац

Понуђач није доставио доказ да испуњава
све додатне услове тражене конкурсном
документацијом (није доставио доказ да
понуђач и произвођач поседују ИФС
стандард, да понуђач има имплементиран
ХАЦЦП стандард као ни доказ да понуђач
има
тражени
кадровски
капацитетзапосленог дипл.технолога и др ветерине).
Понуда прелази процењену вредност
партије.
Понуда
се
одбија
као
неприхватљива због битних недостатака
понуде (чл.106.тачка 2) и укупне вредности.

737.800,00

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. СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, Београд

677.000,00

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште, 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 брoj 09-10/5, понуђача СЗТР ''Ђурђевић'' Суботиште,
Београд, бира као најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/182

Датум

14.02.2020.

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

''ВУМ'' Шабац
09-10/7
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда брoj
08-1/102 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 4 – Риба и рибље конзерве
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

1.750.000,00
1.804.100,00
2.076.070,00

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

/

/

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. ''Вум'' Шабац
1.804.100,00
Напомена: Наручилац је прихватио и рангирао понуде сходно ЗЈН чл.107.став 4.
Обзиром да све одговарајуће и прихаватљиве понуде незнатно прелазе процењену
вредност за ову партију а наручилац располаже довољним средствима у плану јн
за ову врсту добара (уштеда на другим партијама).
Б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
број пондера: /

1. елемент критеријума: /

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''ВУМ'' Шабац
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 брoj 09-10/7, понуђача ''ВУМ'' Шабац, бира као
најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/181

Датум

14.02.2020.

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

''M.I.Finance''
09-10/9
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понудe.
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
08-1/103 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

03/20 – Партија 5 – Млеко и млечне
прерађевине
5.200.000,00
5.174.700,00
5.914.640,00

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

Подносилац
понуде
''Вум'' Шабац

Понуђена
цена

Разлози за одбијање понуде
Понуђач није доставио доказ да испуњава све
додатне
услове
тражене
конкурсном
документацијом (није доставио доказ да понуђач
поседује HACCP, ФССЦ22000 и ИСО 9001).
Такође, понуда понуђача прелази процењену
вредност за ову партију. Понуда се одбија као
неприхватљива због битних недостатака понуде
(чл.106.тачка 2) и износа који је већи од
процењене вредности.

5.329.400,00

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. ''M.I.Finance'' Šabac

5.174.700,00

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''M.I.Finance''
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 брoj 09-10/9, понуђача ''M.I.Finance'', бира као најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/180

Датум

14.02.2020.

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

''Amicus srb'' Beograd
09-10/2
04.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je 1 понудa.
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
08-1/104 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 6 – Ентерална исхрана
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

392.145,00
391.509,00
469.810,80

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

/

/

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. ''Amicus srb'' Beograd

391.509,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
број пондера: /

1. елемент критеријума: /

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Amicus srb'' Beograd
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 брoj 09-10/2, понуђача ''Amicus srb'' Beograd, бира као
најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/179

Датум

14.02.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
68/15), директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка 03/20 за партију 7
ОБУСТАВЉА се партија 7 - конзервиране и замрзнуте намирнице, у отвореном поступку
03/20 за набавку хране.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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
06.01.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: све приспеле понуде су неприхватљиве.
Образложење:Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/105 од 14.02.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Храна

Редни број јавне набавке

03/20 – Партија 7 – Конзервиране и
замрзнуте намирнице

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

1.200.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/3
09-10/7

Подносилац
понуде
''Сигма АЗ''
Београд
''ВУМ'' Шабац

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена за ову партију прелази процењену
вредност партије (укупна вредност понуде без пдв-а
1.710.800,00 дин) па се понуда одбија као неприхватљива.
Понуђена цена за ову партију прелази процењену
вредност партије (укупна вредност понуде без пдв-а
1.717.690,00) па се понуда одбија као неприхватљива.

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 отварању понуда бр. 03/20 од
05.02.2020.године.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о отварању
понуда бр. _____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и предлаже обуставу поступка за ову партију јер нису
стечени услови за одлуку о додели уговора.
.
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
/

Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и сходно томе предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе
одлуку о обустави поступка сагласно чл. 109.ЗЈН.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/178

Датум

14.02.2020.

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

„ЕЛЕКТРО 016“ Дубље
09-10/1
03.02.2020.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понудe.
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
08-1/106 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 8 – Хлеб и пецива
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

4.939.800,00
4.937.600,00
5.433.310,00

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
Понуђена
којим је
Подносилац
Разлози за одбијање понуде
цена
понуда
понуде
заведена
Понуђена цена за ову партију прелази 9.035.555,00
09-10/10
''Вум'' Шабац
процењену вредност партије па се понуда одбија
као неприхватљива.

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. ''Електро 016'' Дубље

4.937.600,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
број пондера: /

1. елемент критеријума: /

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
Услови
Цена
Квалитет понуде
Назив
плаћања
понуђача
1.

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
„ЕЛЕКТРО 016“ Дубље
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 брoj 09-10/1, понуђача„ЕЛЕКТРО 016“ Дубље, бира као
најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/77

Датум

14.02.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
68/15), директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка 03/20 за партију 9
ОБУСТАВЉА се партија 9 - остале животне намирнице, у отвореном поступку 03/20 за
набавку хране.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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
06.01.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: све приспеле понуде су неприхватљиве.
Образложење:Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/107 од 14.02.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Храна

Редни број јавне набавке

03/20 – Партија 9 – остале животне
намирнице

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

2.700.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/7

Подносилац
понуде
„Вум“ Шабац

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена за ову партију прелази процењену
вредност партије (укупна вредност понуде без пдв-а
3.201.130,50 дин) па се понуда одбија као
неприхватљива.

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 отварању понуда бр. 03/20 од
05.02.2020.године.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о отварању
понуда бр. _____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и предлаже обуставу поступка за ову партију јер нису
стечени услови за одлуку о додели уговора.
.
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
/

Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и сходно томе предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе
одлуку о обустави поступка сагласно чл. 109.ЗЈН.

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 Слободан Поповић

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/176

Датум

14.02.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
68/15), директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка 03/20 за партију 10
ОБУСТАВЉА се партија 10 - свеже воће, у отвореном поступку 03/20 за набавку хране.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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
06.01.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: све приспеле понуде су неприхватљиве.
Образложење:Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/108 од 14.02.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Храна

Редни број јавне набавке

03/20 – Партија 10 – Свеже воће

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

960.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/7

Подносилац
понуде
„Вум“ Шабац

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена за ову партију прелази процењену
вредност партије (укупна вредност понуде без пдв-а
1.553.600,00 дин) па се понуда одбија као
неприхватљива.

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 отварању понуда бр. 03/20 од
05.02.2020.године.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о отварању
понуда бр. _____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и предлаже обуставу поступка за ову партију јер нису
стечени услови за одлуку о додели уговора.
.
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
/

Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и сходно томе предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе
одлуку о обустави поступка сагласно чл. 109.ЗЈН.

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 Слободан Поповић

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/175

Датум

14.02.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
68/15), директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка 03/20 за партију 11
ОБУСТАВЉА се партија 11 - свеже поврће, у отвореном поступку 03/20 за набавку хране.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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
06.01.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: све приспеле понуде су неприхватљиве.
Образложење:Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/109 од 14.02.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Храна

Редни број јавне набавке

03/20 – Партија 11 – свеже поврће

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

1.950.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/7

09-10/6

Подносилац
понуде
„Вум“ Шабац

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена за ову партију прелази процењену
вредност партије (укупна вредност понуде без пдв-а
3.266.500,00 дин) па се понуда одбија као
неприхватљива.

ПР
Данијела Понуђач није доставио ниједан доказ да испуњава
Драгојевић
- обавезне услове (ни изјаву нити други начин
Драгојевац
доказивања). Документација је непопуњена. Понуда
се одбија као неприхватљива због битних
недостатака понуде сходно ЗЈН чл.106.тачка 2.

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 отварању понуда бр. 03/20 од
05.02.2020.године.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о отварању
понуда бр. _____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и предлаже обуставу поступка за ову партију јер нису
стечени услови за одлуку о додели уговора.
.
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
/

Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и сходно томе предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе
одлуку о обустави поступка сагласно чл. 109.ЗЈН.

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 Слободан Поповић

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/174

Датум

14.02.2020.

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

''ВУМ'' Шабац
09-10/7
05.02.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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 06.01.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je 1 понудa.
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
08-1/110 од 14.02.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Храна
Предмет јавне набавке
03/20 – Партија 12 – Јабуке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

660.000,00
637.000,00
700.700,00

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

/

/

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. „Вум“ Шабац

637.000,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
број пондера: /

1. елемент критеријума: /

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.

/

Цена

Услови
плаћања

Квалитет понуде

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''ВУМ'' Шабац
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 брoj 09-10/7, понуђача ''ВУМ'' Шабац, бира као
најповољнија.

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 Слободан Поповић

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/173

Датум

14.02.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
68/15), директор Опште болнице Шабац, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка 03/20 за партију 13
ОБУСТАВЉА се партија 13 - јаја, у отвореном поступку 03/20 за набавку хране.

Образложење
Наручилац је дана, 26.12.2019. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка брoj 03/20, за јавну набавку ХРАНЕ .
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
06.01.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: све приспеле понуде су неприхватљиве.
Образложење:Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/111 од 14.02.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Храна

Редни број јавне набавке

03/20 – Партија 13 – Јаја

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

720.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/7

Подносилац
понуде
„Вум“ Шабац

Разлози за одбијање понуде
Понуђач није доставио доказе да испуњава све додатне
услове за ову партију (тражени ИСО стандард), па се
понуда одбија као неприхватљива.

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 отварању понуда бр. 03/20 од
05.02.2020.године.
Понуђена цена (без ПДВ-а)
/

Назив/име понуђача
/

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда, узимајући у обзир и записник о отварању
понуда бр. _____/_____ од ________/______ године.
1. елемент критеријума _____/______
број пондера ____/_____
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и предлаже обуставу поступка за ову партију јер нису
стечени услови за одлуку о додели уговора.
.
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
/

Комисија, у стручној оцени понуда, констатује да није приспела ниједна
прихватљива понуда и сходно томе предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе
одлуку о обустави поступка сагласно чл. 109.ЗЈН.

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 Слободан Поповић

