ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs
Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Завод за јавно
Наручилац

здравље

Адреса

Стари шор 47

Место

Сремска Митровица

Број одлуке

1193/17

Датум

24.11.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), Завод за јавно
здравље Сремска Митровица доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора

Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу БЕЛИ д.о.о. Сремска Митровица, број
понуде 1174/17 од 21.11.2017. године.

Образложење
Наручилац је дана 13.11.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр.6/17, за набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Завода.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.11.2017.године објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је две понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
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1)

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка рачунара и рачунарске
опреме за потребе Завода

2)

Редни број јавне набавке

6/17

Процењена вредност јавне набавке

Партија 1:1.108.333,33 дин безПДВ-а

(без ПДВ-а)

Партија 2:333.333,33 дин без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној набавци

Партија 1:1.085.375,00 дин безПДВ-а

(без ПДВ-а)

Партија 2: 332.000,00 дин без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној набавци

Партија 1:1.302.450,00 дин безПДВ-а

(са ПДВ-ом)

Партија 2: 398.400,00 дин без ПДВ-а

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

Назив/име понуђача
БЕЛИ д.о.о. Сремска Митровица

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Партија 1: 1.085.375,00 дин
Партија 2: 332.000,00 дин

1.
ТРИК Бубамара-В Сремска Митровица

Партија 1: 1.207.000,00 дин
Партија 2: 444.000,00 дин

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs
Тел:022/610-511
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Назив, односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора:

На основу увида у конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - набавка
рачунарске опреме (број јавне набавке 6/2017) прихвата се понуда БЕЛИ д.о.о. Сремска
Митровица.
Комисија је, после стручне оцене понуда, констатовала да је најповољнија понуда
понуђача БЕЛИ д.о.о. Сремска Митровица.
и предлажила наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

∕

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за доделу уговора,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу БЕЛИ д.о.о.
Сремска Митровица, понуда бр. 1174/17 од 21.11.2017.године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 8 дана од дана пријема исте.

Службеник за јавне набавке

директор Завода

________________________
Наташа Телеки

________________________
прим.др Нада Зец Петковић

