Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/414

Датум

20.03.2020.

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

''Б2М'' Београд
09-10/46
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/218 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 1- Остала сред.за одржавање
хигијене (метле,џогери,четке...)
38.500,00
38.259,90
45.911,88

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Б2М'' Београд

60.780,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Б2М'' 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 09-10/46, понуђача ''Б2М'' 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,
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/415

Датум

20.03.2020.

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

''Б2М'' Београд
09-10/46
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/219 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 2 – Боце за течни сапун

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

21.000,00
18.648,00
22.377,60

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Б2М'' Београд

18.648,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Б2М'' 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 09-10/46, понуђача ''Б2М'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/416

Датум

20.03.2020.

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

''Гођевац Мастер Гроуп'' Шабац
09-10/45
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелe 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
08-1/220 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 3 – Вреће за смеће

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

986.000,00
963.204,20
1.155.845,04

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/36

Подносилац
понуде
''Pirotex
triko''doo Pirot

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена

Наручилац је конкрусном документацијом за
ову партију тражио:
''Вреће морају бити од полиетилена ниске
густине ЛДПЕ, о чему се мора доставити
Извештај о испитивању материјала од стране
стручног тела. Извештаје о испитивању
материјала доставити приликом достављања
понуде, и за све позиције. Уз извештаје
доставити и узорке врећа. Узорци врећа
морају бити повезани, пломбирани ...са
извештајима, односно на било који начин
указивати да се извештаји односе на дате
узорке врећа. Боја врећа мора бити јасна и
тачна.Вреће не смеју имати непријтан мирис
"паљевине".
Достављена документација уз узорке врећа не
може се повезати са достављеним узорцима
врећа. Документација је на енглеском језику
(сертификат о акредитацији, технички лист,
рекламни памфлет), извештај о испитивању
материјала није приложен уз понуду тако да се
не може утврдити од ког материјала је израђен
узорак, а за сваки узорак на достављеној
документацији пише да је боја натур. Понуда
се због битних недостатака понуде сходно
чл.106 ЗЈН, одбија као неприхватљива.

941.656,20

3) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1. ''Гођевац Мастер Гроуп'' Шабац

Понуђена цена (без ПДВ-а)
963.204,20

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

/

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Гођевац Мастер Гроуп'' 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 09-10/45, понуђача ''Гођевац Мастер Гроуп'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/417

Датум

20.03.2020.

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

''Ремондис медисон'' Зрењанин
09-10/38
03.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/221 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 4 – Декларације

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

23.500,00
23.146,75
27.776,10

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Ремондис медисон'' Зрењанин

23.146,75

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Ремондис медисон'' Зрењанин
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 09-10/38, понуђача ''Ремондис медисон'' Зрењанин,
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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/418

Датум

20.03.2020.

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

''Ремондис медисон'' Зрењанин
09-10/38
03.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/222 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 5 – Вреће за инфективни
отпад
93.000,00
92.736,00
111.283,20

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је Подносилац
Разлози за одбијање понуде
понуда
понуде
заведена
09-10/36
''Pirotex
Конкурсном документацијом је тражено: ''Да су
triko'' Pirot вреће аутоклавибилне (термостабилне на
температури од најмање 1210 Целзијуса,
односно да не мењају облик и чврстину). Са
знаком биохазарда.'' Тестирање узорака вршено
је 11.03.2020. у 12:00 часова (о чему су понуђачи
били обавештени и позвани). У записнику који је
сачињен утврђено је да је врећа понуђача
''Pirotex triko'' Pirot након аутоклавирањеа на
121°Ц променила облик и слепила се. Констатује
се да не одговара траженим карактеристикама и
условима. Понуда се одбија као неодговарајућа.

Понуђена
цена

69.230,00

3) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. ''Ремондис медисон'' Зрењанин

92.736,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Ремондис медисон'' Зрењанин
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 09-10/38, понуђача ''Ремондис медисон'' Зрењанин,
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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/419

Датум

20.03.2020.

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

''Дунавпласт'' Инђија
09-10/40
03.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/223 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 6 – Кутије за одлагање
оштрих предмета 3 литре
118.000,00
141.050,00
169.260,00

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. ''Дунавпласт'' Инђија

141.050,00

2. ''Ремондис медисон'' Зрењанин
150.206,00
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:
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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Дунавпласт'' Инђија
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 09-10/40, понуђача ''Дунавпласт'' Инђија, 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/420

Датум

20.03.2020.

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

''B2M'' Beograd
09-10/46
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/224 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 7– Папирна галантерија

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

2.127.500,00
1.941.100,00
2.329.320,00

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. ''B2M'' Beograd

1.941.100,00

2. ''Nikolas IM'' Šabac

2.087.100,00

3. ''Junior MD'' Loznica

2.126.800,00

4. ''Orso bijanco higijena'' Beograd

2.750.920,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''B2M'' 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 09-10/46, понуђача ''B2M'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/421

Датум

20.03.2020.

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 06/20 за партију 8
ОБУСТАВЉА се партија 8 – остала средства за одржавање хигијене, у отвореном
поступку 06/20 за набавку средстава за хигијену.

Образложење
Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана,
03.02.2020. 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: приспела понуда је неприхватљива.
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 08-1/225 од 18.03.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала 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)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 8– Остала средства за
одржавање хигијене
102.000,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/46

Подносилац
понуде
''Б2М''
Београд

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена

Понуђени артикли не одговарају траженим
димензијама за ставке 1,2,4 и 6.
За ставку 7 понуђени артикал не одговара
по траженој боји.
Понуда се одбија као неприхватљива.

100.760,00

3) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. 06/20 од
04.03.2020.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.

/

/

/

/

/

5) 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/422

Датум

20.03.2020.

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 06/20 за партију 9
ОБУСТАВЉА се партија 9 – остала средства за одржавање хигијене, у отвореном
поступку 06/20 за набавку средстава за хигијену.

Образложење
Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана,
03.02.2020. 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: приспела понуда је неприхватљива.
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 08-1/226 од 18.03.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала 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)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 9– Остала средства за
одржавање хигијене
300.500,00
/
/

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је
понуда
заведена
09-10/46

Подносилац
понуде
''Б2М''
Београд

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена

Понуђено добро за редни број 10 у партији
има достављен безбедносни лист на којием
пише да је узорак плаве боје и без мириса а
достављени узорак је црвене боје и са
мирисом.
Понуђено добро за редни број 11 има
достављен безбедносни лист на којем пише
да је узорак млечно беле боје а достављени
узорак је плаве боје.
Понуда се одбија као неприхватљива.

299.910,00

3) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. 06/20 од
04.03.2020.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.

/

/

/

/

/

5) 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/423

Датум

20.03.2020.

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

''B2M'' Beograd
09-10/46
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/227 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 10– Остала средства за
одржавање хигијене
80.000,00
79.306,00
95.167,20

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Б2М'' Београд

79.306,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''B2M'' 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 09-10/46, понуђача ''B2M'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/424

Датум

20.03.2020.

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

''Hygiene systems'' Beograd
09-10/41
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/228 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 11– Опрема за одржавање
хигијене Вермоп
429.500,00
426.782,85
512.139,42

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Hygiene systems'' Beograd

426.782,85

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Hygiene systems'' 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 09-10/41, понуђача ''Hygiene systems'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/425

Датум

20.03.2020.

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

''B2M'' Beograd
09-10/46
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/229 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 12– Опрема за одржавање
хигијене Ecolab
136.500,00
135.744,00
162.892,80

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

Понуђена цена

/

/

/

3) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Б2М'' Београд

135.744,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''B2M'' 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 09-10/46, понуђача ''B2M'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/426

Датум

20.03.2020.

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

''Secut One'' Beograd
09-10/42
04.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/230 од 18.03.2020. 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)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

Средства за хигијену
06/20 - Партија 13– Опрема и средства за
одржавање подова
152.500,00
151.700,63
182.040,76

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Secut One'' Beograd

151.700,63

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Secut One'' 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 09-10/42, понуђача ''Secut One'' 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/427

Датум

20.03.2020.

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

''Remondis medison'' Zrenjanin
09-10/38
03.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/231 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 14– Канте за смеће

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

7.000,00
6.900,00
8.280,00

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Remondis medison'' Zrenjanin

6.900,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Remondis medison'' Zrenjanin
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 09-10/38, понуђача ''Remondis medison'' Zrenjanin, 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/428

Датум

20.03.2020.

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 06/20 за партију 15
ОБУСТАВЉА се партија 15 – уље за масажу, у отвореном поступку 06/20 за набавку
средстава за хигијену.

Образложење
Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана,
03.02.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију 15- уље за
масажу, није приспела ниједна понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: није приспела ниједна понуда.
Образложење: Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и констатовала да није приспела ниједна
понуда.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/232 од 18.03.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала 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)

Средства за хигијену
06/20 - Партија15– Уље за масажу
14.000,00
/
/

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. 06/20 од
04.03.2020.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.
број пондера ____/_____
1. елемент критеријума _____/______
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

5) 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/429

Датум

20.03.2020.

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

''Myranova'' Valjevo
09-10/37
03.03.2020.
Образложење

Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана, 03.02.2020.
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
08-1/234 од 18.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Средства за хигијену

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ)

06/20 - Партија 16– Освеживач ваздуха

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ)

80.500,00
80.000,00
96.000,00

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење
– начин на који је утврђена та цена;
/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1. ''Myranova'' Valjevo

80.000,00

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

/

/

/

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Myranova'' Valjevo
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 09-10/37, понуђача ''Myranova'' Valjevo, 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

Наручилац

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

Адреса

Улица Попа Карана број 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/430

Датум

20.03.2020.

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 06/20 за партију 17
ОБУСТАВЉА се партија 17 – средства за хигијену у производњи хране, у отвореном
поступку 06/20 за набавку средстава за хигијену.

Образложење
Наручилац је дана, 31.01.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног
поступка број 06/20, за јавну набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ.
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 дана,
03.02.2020. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију 17- средства за
хигијену у производњи хране, није приспела ниједна понуда.
Предметни поступак је обустављен у фази: стручне оцене понуда.
Разлог за обуставу поступка је: није приспела ниједна понуда.
Образложење: Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је

приступила стручној оцени понуда и констатовала да није приспела ниједна
понуда.
У извештају о стручној оцени понуда број 08-1/233 од 18.03.2020. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала 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)

Средства за хигијену
06/20 - Партија17– Средства за
хигијену у производњи хране
290.000,00
/
/

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) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење – начин на који је утврђена та цена;
/

4) 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. 06/20 од
04.03.2020.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.
број пондера ____/_____
1. елемент критеријума _____/______
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

/

5) 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
вд директора

израдио: ________________
контролисао: ____________
сагласан:________________

