Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

116

Датум

17.08.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и 68/15),
Директор Дома здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за санитетски и остали материјал
1) За партију 1 Санитетски материјал понуда понуђача ‚‚Flora Komerc`` d.о.о. Горњи
Милановац улица Рајићева број 55 понуда број 3354/16-1 од 08.08.2016. године на износ од
962.516,50 динара без ПДВ-а односно 1.144.985,60 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 1446 од 10.08.2016. године. .
2) За партију 2 Газе и завоји понуда понуђача Phoenix pharma d.о.о. Београд, улица Боре
Станковића број 2 понуда број 216/16 од 09.08.2016. године на износ од 702.087,00 динара
без ПДВ-а односно 842.504,40 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 1444
од 10.08.2016. године .
3) За партију 3 средства за дезинфекцију и хемикалије понуда понуђача ‚‚Flora Komerc``
d.о.о. Горњи Милановац улица Рајићева број 55 понуда број 3354/16-3 од 08.08.2016.
године на износ од 140.671,00 динара без ПДВ-а односно 168.805,20 динара са ПДВ-ом.
заведена код наручиоца под бројем 1446 од 10.08.2016. године.
4) За партију 4 Траке листићи ролне и остали потрошни материјал од папира за ЕКГ апарате
и остале апарате понуда понуђача ‚‚METRECO`` DOO Ниш, Медијана улица Војводе
Мишића број 75 лок.1 понуда број 315-16 од 09.08.2016. године на износ од 57.070,00
динара без ПДВ-а односно 68.484,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под
бројем 1455 од 11.08.2016. године.
5) За партију 5 Траке за шећер за апарате accu-chek active или одговарајуће или траке за
шећер за апарате precision или одговарајуће понуда понуђача АDOC DOO. Београд, улица
Милорада Јовановића број 11 понуда број 11323 од 08.08.2016. године на износ од
162.125,00 динара без ПДВ-а односно 178.337,50 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 1443 од 10.08.2016. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење
Наручилац је дана 11.07.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
брoj oдлуке 90 за јавну набавку добара санитетски и остали материјал.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.07.2016. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Дома здравља Младеновац и послао позив за
достављање понуда потенцијалним понуђачима.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 115 од 17.08.2016. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Санитетски и остали материјал

Редни број јавне набавке

1.1.10

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 1 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију3 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију4 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију5 (са ПДВ-ом)

426711
2.400.000,00 динара
1.120.000,00 динара
962.516,50 динара
1.144.985,60 динара
830.000,00 динара
702.087,00динара
842.504,40 динара
170.000,00 динара
140.671,00 динара
168.805,20 динара
110.000,00 динара
57.070,00 динара
68.484,00динара
170.000,00 динара
162.125,00 динара
178.337,50 динара

1) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
2) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка, спроведен поступак јавне набавке
мале вредности јер је процењена вредност јавне набавке испод законског лимита за
спровођење отвореног поступка;
3) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
• Партија 1 Санитетски материјал
4) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
5) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

6) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
7) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

‚‚М-LINE`` d.o.o. Београд

2.

GROSIS d.o.o. Ниш

3.

Sinofarm d.o.o. Београд

4.

LAVIJA d.o.o. Земун

5.

‚‚Flora Komerc`` d.o.o. Горњи Милановац

8) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1440

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
1.373.824,00

Понуда је неприхватљива јер понуђена
вредност понуде за ову партију прелази
износ процењене вредности јавне
набавке.
9) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
Grosis д.о.о.
Ниш

10) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
11) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
12) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда применом
критеријума:
1. Понуђена цена (најнижа)............................................................ 95 пондера
-За остале понуђаче додељује се сразмерни број пондера према формули : Најнижа понуђена
цена /понуђена цена х 95
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА до
- авансно плаћање
- одложено плаћање до 15 дана
- одложено плаћање од 16 до 30 дана
- одложено плаћање од 31 до 45 дана
- одложено плаћање од 46 до 60 дана
- одложено плаћање преко 60 дана

5 пондера
0 пондера
1 пондер
2 пондера
3 пондера
4 пондера
5 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

Понуђена
цена

Број
пондера

Услови
плсћсња

Број
пондера

Укупно

1.

``Flora Komerc’’
д.о.о. Горњи
Милановац

962.516,50

95

Одложено
90 дана

5

100

2.

Sinofarm d.о.о.
Београд

992.557,03

92,15

Одложено
61 дан

5

97,15

3.

M-Line д.о.о. Земун

1.024.508,30

89,30

Одложено
65 дана

5

94,30

4.

Lavija d.o.o. Земун

1.029.822,50

88,35

Одложено
61 дан

5

93,35

13) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача ``Flora Komerc’’ д.о.о. Горњи Милановац, улица Рајићева број 55
понуда број 3354/16-1 од 08.08.2016. године на износ од 962.516,50 динара без
ПДВ-а односно 1.144.985,60 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под
бројем 1446 од 10.08.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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 3354/16-1 од 08.08.2016. године на износ од 962.516,50 динара без пореза, односно
1.144.985,60 динара са порезом. Понуђача ``Flora Komerc’’ д.о.о. Горњи Милановац, улица Рајићева
број 55 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1446 од 10.08.2016. године.
• Партија 2 Газе и завоји
14) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
15) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
16) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
17) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Nova Grosis d.o.o. Ниш

2

GROSIS d.o.o. Ниш

3

Phoenix Pharma d.o.o. Београд

Неблаговремене понуде

4

Sinofarm d.o.o. Београд

5

LAVIJA d.o.o. Земун

18) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1439

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
1.011.960,00

Подносилац
понуде

Понуда је неприхватљива јер понуђена
вредност понуде за ову партију прелази
износ процењене вредности јавне
набавке.
19) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
GROSIS
d.o.o. Ниш

20) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
21) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
22) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда применом
критеријума:
1. Понуђена цена (најнижа)............................................................ 95 пондера
-За остале понуђаче додељује се сразмерни број пондера према формули : Најнижа понуђена
цена /понуђена цена х 95
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА до

5 пондера

- авансно плаћање
- одложено плаћање до 15 дана
- одложено плаћање од 16 до 30 дана
- одложено плаћање од 31 до 45 дана
- одложено плаћање од 46 до 60 дана
- одложено плаћање преко 60 дана

0 пондера
1 пондер
2 пондера
3 пондера
4 пондера
5 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
Услови
Број
Број
Укупно
Понуђена
плсћсња
пондера
Назив
пондера
цена
понуђача
1.

Phoenix Pharma d.o.o.
Београд

702.087,00

95

Одложено
90 дана

5

100

2.

Sinofarm d.о.о.
Београд

708.518,50

94,05

Одложено
61 дан

5

99,05

3.

Lavija d.o.o. Земун

724.659,00

92,15

Одложено
61 дан

5

97,15

4.

Nova Grosis d.o.o.

747.524,00

89,30

Одложено

4

93,30

Ниш

60 дана

23) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, Phoenix Pharma d.o.o. Београд, Београд улица Боре Станковића
број 2 понуда број 216/16 од 09.08.2016. године на износ од 702.087,00 динара
без ПДВ-а односно 842.504,40 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под
бројем 1444 од 10.08.2016. године.
Директор као 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 216/16 од 09.08.2016. године на износ од 702.087,00 динара без ПДВ-а односно
842.504,40 динара са ПДВ-ом. . Понуђача Phoenix Pharma d.o.o. Београд, Београд улица Боре
Станковића број 2 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1444 од 10.08.2016.
године.
• Партија 3 Средства за дезинфекцију и хемикалије
24) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
25) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

26) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

27) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

``Flora Komerc’’ д.о.о. Горњи Милановац

2

GROSIS d.o.o. Ниш

28) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1438

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
199.824,00

Понуда је неприхватљива јер понуђена вредност
понуде за ову партију прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
29) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
GROSIS d.o.o.
Ниш

30) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
31) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
32) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда применом
критеријума:
1. Понуђена цена (најнижа)............................................................ 95 пондера
-За остале понуђаче додељује се сразмерни број пондера према формули : Најнижа понуђена
цена /понуђена цена х 95
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА до

5 пондера

- авансно плаћање
- одложено плаћање до 15 дана
- одложено плаћање од 16 до 30 дана
- одложено плаћање од 31 до 45 дана
- одложено плаћање од 46 до 60 дана
- одложено плаћање преко 60 дана

0 пондера
1 пондер
2 пондера
3 пондера
4 пондера
5 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
Услови
Број
Понуђена
Број
Укупно
плсћсња
пондера
Назив
цена
пондера
понуђача
1.

``Flora Komerc’’
д.о.о. Горњи
Милановац

140.671,00

Одложено
90 дана

2.
33) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача ``Flora Komerc’’ д.о.о. Горњи Милановац, улица Рајићева број 55
понуда број 3354/16-3 од 08.08.2016. године на износ од 140.671,00 динара без
ПДВ-а односно 168.805,20 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под
бројем 1446 од 10.08.2016. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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 3354/16-3 од 08.08.2016. године на износ од 140.671,00 динара без ПДВ-а односно
168.805,20 динара са ПДВ-ом. Понуђача ``Flora Komerc’’ д.о.о. Горњи Милановац, улица Рајићева
број 55 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1446 од 10.08.2016. године.
• Партија 4 Траке листићи, ролне и остали потрошни материјал од папира за ЕКГ апарате
и остале апарате

34) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
35) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;

36) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

37) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

GROSIS d.o.o. Ниш

2

ДОО Велебит Нови Сад

3

‚‚МЕТRECO`` DOO Ниш

Неблаговремене понуде

38) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
1442

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а
57.075,00

Понуда је неприхватљива јер понуђaч није
доставио одговарајуће решење Агенције за
лекове и Медицинска средства за ставку под
редним бројем 12 Траке за 6-канални ЕКГ апарат
600G-CONTEC 110mm x 20m ( 40mm.пречник)
1437
Понуда
је неприхватљива јер понуђaч није
108.800,00
GROSIS d.o.o.
доставио
одговарајуће
решење
Агенције
за
Ниш
лекове и Медицинска средства за све ставке из
понуде.
39) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
ДОО Велебит
Нови Сад

40) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
41) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
42) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда применом
критеријума:
1. Понуђена цена (најнижа)............................................................ 95 пондера
-За остале понуђаче додељује се сразмерни број пондера према формули : Најнижа понуђена
цена /понуђена цена х 95
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА до
- авансно плаћање
- одложено плаћање до 15 дана
- одложено плаћање од 16 до 30 дана

5 пондера
0 пондера
1 пондер
2 пондера

- одложено плаћање од 31 до 45 дана
- одложено плаћање од 46 до 60 дана
- одложено плаћање преко 60 дана

3 пондера
4 пондера
5 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
Услови
Број
Број
Укупно
Понуђена
плсћсња
пондера
Назив
пондера
цена
понуђача
1.

‚‚МЕТRECO`` DOO
Ниш

57.070,00

Одложено
90 дана

43) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача ‚‚МЕТRECO`` DOO Ниш, Ниш, Медијана ул.Војводе Мишића 75
локал 1 понуда број 315-16 од 09.08.2016. године на износ од 57.070,00 динара
без ПДВ-а односно 68.484,00 динара са ПДВ-ом, заведена код наручиоца под
бројем 1455 од 11.08.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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 број 315-16 од 09.08.2016. године на износ од 57.070,00 динара без ПДВ-а односно
68.484,00 динара са ПДВ-ом. Понуђача ‚‚МЕТRECO`` DOO Ниш, Ниш, Медијана ул.Војводе
Мишића 75 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1455 од 11.08.2016. године.
• Партија 5 Траке за шећер за апрате accu-chek active или одговарајуће или траке за шећер
за апрате precision или одговарајуће
44) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
45) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка;
46) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. Овог закона, основне податке о том наручиоцу

47) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

Неблаговремене понуде

ADOC d.o.o. Београд

48) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

49) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
50) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
51) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
52) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда применом
критеријума:
1. Понуђена цена (најнижа)............................................................ 95 пондера
-За остале понуђаче додељује се сразмерни број пондера према формули : Најнижа понуђена
цена /понуђена цена х 95
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА до

5 пондера

- авансно плаћање
- одложено плаћање до 15 дана
- одложено плаћање од 16 до 30 дана
- одложено плаћање од 31 до 45 дана
- одложено плаћање од 46 до 60 дана
- одложено плаћање преко 60 дана

0 пондера
1 пондер
2 пондера
3 пондера
4 пондера
5 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
Услови
Број
Понуђена
Број
Укупно
плсћсња
пондера
Назив
цена
пондера
понуђача
1.

ADOC D.O.O.
Београд

162.125,00

Одложено
61 дан

53) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, ADOC D.O.O. Београд, Београд улица Милорада Јовановића број
11 понуда број 11323 од 08.08.2016. године на износ од 162.125,00 динара без
ПДВ-а односно 178.337,50 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под
бројем 1443 од 10.08.2016. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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 11323 од 08.08.2016. године на износ од 162.125,00 динара без ПДВ-а односно 178.337,50
динара са ПДВ-ом. Понуђача ADOC D.O.O. Београд, Београд улица Милорада Јовановића број 11
бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1443 од 10.08.2016. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници Домa
здравља Младеновац.

Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Биљана Цветковић

