Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/1087

Датум

16.07.2020.

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

Заједничка понуда ''Masters export int'' Novi Sad i ''Malned''
Bačka Palanka
09-9/100
06.07.2020.
Образложење

Наручилац је дана 04.06.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 13/20 за јавну набавку Канцеларијског материјала.
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 05.06.2020.
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
08-1/382 од 08.07.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

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

13/20 – Партија 1 – Фотокопир папир
1.456.000,00
1.447.200,00
1.736.640,00

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

09-10/97

Подносилац
понуде

„Вас комерц“
Варна

Разлози за одбијање понуде
Конкурсном
документацијом
је
тражено
испуњавање додатног услова за ову партију и то:
сертификат на ком се наводе карактеристике папира.
Услови који су тражени као одредница потребног
квалитета папира је била Грамажа по ISО 563-80г/м²,
Дебљина по ISО 534-110 микрона ±3, Рефлексивност
поISO 2470-2-95% ±1,5, Белина при CIE ISO 11475169±3; Непрозирност(%) ISO 2471-мин 95%
храпавост по BENDSTEN-U ISО 8791/2- .мин
120мl/мin, апсолутне влаге(%) ISO 287-.4% ±0,6.
Понуђач је доставио тражени сертификат али са
неодговарајућим карактеристика и одступањима:
Грамажа по ISО 563-80г/м²±3, Дебљина по ISО 534мин 100 микрона, Рефлексивност поISO 2470-2110,5±1.5%, Белина при CIE ISO 11475- 161±3;
Непрозирност(%) ISO 2471-92% ,храпавост по
BENDSTEN-U ISО 8791/2- .није наведена, апсолутне
влаге(%) ISO 287-.4,6±6%

Вредост
понуде без
пдв-а

1.200.000,00

Понуда се одбија као неодговарајућа.

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
1. Заједничка понуда ''Masters export int'' Novi
Sad i ''Malned'' Bačka Palanka

Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.447.200,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
1. елемент критеријума: /
број пондера: /
Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
Заједничка понуда ''Masters export int'' Novi Sad i ''Malned''
Bačka Palanka
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 09-9/100, понуђача Заједничка понуда ''Masters export
int'' Novi Sad i ''Malned'' Bačka Palanka, 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, в.д директора

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/1088

Датум

16.07.2020.

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

„Вас комерц“ Варна
09-9/101
06.07.2020.
Образложење

Наручилац је дана 04.06.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 13/20 за јавну набавку Канцеларијског материјала.
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 05.06.2020.
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
08-1/383 од 08.07.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

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

13/20 – Партија 2 – Канцеларијски материјал
400.000,00
368.356,95
442.028,34

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
Број под
којим је Подносилац
понуда
понуде
заведена
09-10/99 ''Универзал''
Нови Сад

Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена без пдв-а (450.982,80)
прелази процењену вредност партије.
Понуда се одбија као неприхватљива.

Вредост
понуде без
пдв-а

450.982,80

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

1.

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
„Вас комерц“ Варна

368.356,95

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
„Вас комерц“ Варна
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 09-9/101, понуђача „Вас комерц“ Варна, 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, в.д директора

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/1089

Датум

16.07.2020.

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

„Вас комерц“ Варна
09-9/101
06.07.2020.
Образложење

Наручилац је дана 04.06.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 13/20 за јавну набавку Канцеларијског материјала.
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 05.06.2020.
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
08-1/384 од 08.07.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

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

13/20 – Партија 3 – штампани материјал
1.122.073,00
1.083.007,20
1.299.608,64

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

Разлози за одбијање понуде
/

Вредост
понуде без
пдв-а
/

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

1.

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
„Вас комерц“ Варна

1.083.007,20

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.

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
„Вас комерц“ Варна
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 09-9/101, понуђача „Вас комерц“ Варна, 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, в.д директора

Наручилац

Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић''

Адреса

Ул. Попа Карана бр. 4

Место

15000 Шабац

Број одлуке

09-1/1090

Датум

16.07.2020.

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

Заједничка понуда ''Masters export int'' Novi Sad i ''Malned''
Bačka Palanka
09-9/100
06.07.2020.
Образложење

Наручилац је дана 04.06.2020. године, донео одлуку о покретању отвореног поступка
брoj 13/20 за јавну набавку Канцеларијског материјала.
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 05.06.2020.
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
08-1/385 од 08.07.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Канцеларијски материјал

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

13/20 – Партија 4 – Тонери
2.021.927,00
2.019.685,00
2.423.622,00

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
09-10/98
''Delfi
Наручилац је дана 10.06.2020. извршио измену
commerce'' конкурсне документације за партију 5 и на
Београд
порталу јн и сајту наручиоца објавио измену као и
измењену конкурсну документацију. Понуђач је
доставио понуду на неизмењеном обрасцу односно
претходној верзији обрасца понуде за партију 5 па
сходно томе и није доставио потребно овлашћење
произвођача за оригиналан тонер Kyocera TK1110. Понуда се одбија као неприхватљива.

Вредост
понуде без
пдв-а

951.500,00

3) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
Заједничка
понуда ''Masters export int'' Novi
1.
Sad i ''Malned'' Bačka Palanka

Понуђена цена (без ПДВ-а)
2.019.685,00

б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољнија понуда:
1. елемент критеријума: /
број пондера: /
Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

/

/

/

/

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача
Заједничка понуда ''Masters export int'' Novi Sad i ''Malned''
Bačka Palanka
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 09-9/100, понуђача Заједничка понуда ''Masters export
int'' Novi Sad i ''Malned'' Bačka Palanka, 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, в.д директора

