Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/760

Датум

25.05.2020.

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

''Дом здравља др Драга Љочић'' Шабац
09-10/90
21.05.2020.
Образложење

Наручилац је дана 13.05.2020. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности брoj 18/20 за јавну набавку услуге ангажовањеа екстерног превоза
пацијената.
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 13.05.2020.
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
08-1/302 од 22.05.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Ангажовање екстерног превоза пацијената

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)

18/20
1.666.666,67
75,00/км а до процењене вредности
75,00/км а до процењене вредности

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

09-10/93

Понуђена
цена

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

''Грујић Треће
доба'' Шабац

Понуђач није доставио ниједан доказ да
испуњава додатне услове тражене конкурсном
документацијом
нити посебно решење за
обављање делатности које је тражено као
обавезан услов због шифре делатности која се
односи на врсту услуге која се уговара овом
јавном набавком. Понуда се одбија као
неприхватљива.

74,00/км

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. ''Дом здравља др Драга Љочић'' Шабац

75,00/км

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
1. елемент критеријума: /

број пондера: /

Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
''Дом здравља др Драга Љочић'' 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 број 09-10/90, понуђача ''Дом здравља др Драга Љочић''
Шабац, бира као најповољнија.

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

Одговорно лице:

Др Слободан Поповић, вд директора

израдио:_____________
контролисао:_________
сагласан:____________

