Наручилац

Дом здравља «Земун»

Адреса

Рада Кончара бр. 46

Место

Земун

Број одлуке

03/774-3

Датум

15.03.2016 године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ((„Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и
68/2015), директор Дома здравља «Земун» доноси:
ОДЛУКУ

о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача
Нововарошка бб, број 03/766 од 14.03.2016 године.

Grafokarton d.o.o - Пријепоље,

Образложење
Наручилац је дана 19.02.2016. године,број 03/510, донео Одлуку о покретању поступка
јавне набaвке мале вредности, добара, број јнмв; 02-10/16, – " Штампани обрасци ".
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/774-2 од 15.03.2016. године, Комисија за
предметну јавну набавку констатовала је 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)

Штампани обрасци
02-10/16
2.583.000,00 РСД
1.691.363,00 РСД
2.029.635,60 РСД

Рок за подношење понуда био је 14.03.2016 године до 09:00 часова.
Отварање понуда започето је истог дана у 09:30 часова.
Поступак отварања понуда завршен је у 10:10 часова.
Стручна оцена понуда извршена је 15.03.2016 године.
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2)Укупан број поднетих понуда:

5

Благовремене понуде
Број под којим је
понуда заведена
1
03/753
2
03/766
3
03/767
4
03/768
5
03/772

Датум и време
пријема понуде
11.03.2016. 12:00
14.03.2016. 08:05
14.03.2016. 08:20
14.03.2016. 08:35
14.03.2016. 08:47

Назив/име понуђача
”Komazec” doo Inđija
Grafokarton doo-Prijepolje
Grafopromet doo -Kragujevac
Papir Graf štamparija doo -Beograd
Zilj doo- Beograd

3)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
/
/

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

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без
ПДВ-а)

1. 03/766

Grafokarton doo-Prijepolje

2. 03/768

Papir Graf štamparija doo -Beograd

1.890.980,00

3. 03/767

Grafopromet doo -Kragujevac

1.960.730,00

4. 03/772
5. 03/753

Zilj doo- Beograd

2.125.125,00

”Komazec”- doo Inđija

1.691.363,00

2.303.077,00
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5)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да је најповољнија понуда
бр.03/766 од 14.03.2016.године, Понуђача;
Grafokarton d.o.o -Пријепоље, Нововарошка бб
и предложила одговорном лицу наручиоца његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора,којом се понуда
бр.03/766 од 14.03.2016.године понуђачa, Grafokarton d.o.o -Пријепоље, Нововарошка
бб, бира као најповољнија.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

x

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве исте
на Порталу јавних набавки,
Управе за јавне набавке.

Директор Дома здравља
«Земун»
__________________________
Др Ксенија Узуновић
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