Број:

1056

Дана:

27.03.2020.године

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
РЕДНИ БРОЈ: 3/2020
I ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра – канцеларијски материјал.
II ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности.
III ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи
800.000,00 динара.
Јавна набавка канцеларијског материјала обликована је у три партије, и то:
 партија 1 – Канцеларијски материјал, процењена вредност 540.000,00 дин. без
пдв;
 партија 2 – Тонери, процењена вредност 180.000,00 дин. без пдв-а,
 партија 3 – Штампани материјал, процењена вредност 80.000,00 дин. без пдв-а.

ПАРТИЈА 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – канцеларијског материјала, редни
број 3/2020, партија 1 – канцеларијски материјал, нема неблаговремено поднетих
понуда.
Благовремено су поднете 2 понуде:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:

„MIS
COMERC“
д.о.о.
Зрењанин
Зрењанин, В.П. Бојовића 31
08189960
101164345
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2
.

Рачун:
Лице овлашћено за
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

105-5042-35 Аик банка

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице овлашћено за
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„ЗОМА 021“ д.о.о. Нови Сад
Нови Сад, Темеринска 12
20305380
105165536
160-448005-93 Banca Intesa

Стеван Мечкић
Стеван Мечкић
023/566-761
023/562-194
office@miscomerc.com

Мастиловић Зоран
Мастиловић Зоран
021/520-665
021/520-574
zoma93@gmail.com

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин, заведена под бр.979/1 од
20.03.2020.године у 9,00 часова је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
2) Понуда понуђача „ЗОМА 021“ д.о.о. Нови Сад, заведена под бр.980 од
20.03.2020.године у 9,08 часова је :
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
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У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок испоруке предмета јавне набавке.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „ЗОМА 021“ д.о.о. Нови Сад понудио је 475.930,50 динара (без ПДВ-а),
односно 571.116,60 динара (са ПДВ-ом);
2. Понуђач „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин понудио је 486.181,50 динара (без ПДВа), односно 583.417,80 динара (са ПДВ-ом);
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала, редни број 3/2020 партија 1 –
канцеларијски материјал, додељује се понуђачу „ЗОМА 021“ д.о.о. Нови Сад, чија је
понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ПАРТИЈА 2 – ТОНЕРИ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Канцеларијски материјал, редни број
3/2020, партија 2 – тонери, нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено су поднете 2 понуде:
1
.

2
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице овлашћено за
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Vintec“ д.о.о. Београд
Београд, косте Главинића бр.10
20128224
104276295
160-352212-61 Банка Интеза

Назив понуђача:

„MIS
COMERC“
д.о.о.
Зрењанин
Зрењанин,
В.П.Бојовића
бр.31
08189960
101164345
105-5042-35 АИК Банка

Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице овлашћено за
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:

Властимир Радовановић
Славица Пантелић
011/2651-226
011/3692-470
veleprodaja5@vintec.co.rs

Стеван Мечкић
Стеван Мечкић
023/566-761
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Телефакс:
Електронска пошта:

023/562-194
office@miscomerc.com

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1.






Понуда понуђача „Vintec“ д.о.о. Београд, заведена под бр.960/2 од
19.03.2020.годинеу 11,00 часова је :
благовремена;
без битних недостатака;
у складу са техничком спецификацијом;
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.

2.






Понуда понуђача „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин, заведена под бр.979/2
од 20.03.2020.године у 9,00 часова је:
благовремена;
без битних недостатака;
у складу са техничком спецификацијом;
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.

III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок испоруке предмета јавне набавке.
Ранг листа понуђача:
1.
2.

Понуђач „Vintec“ д.о.о. Београд понудио је 52.000,00 динара (без ПДВ-а), односно
62.400,00 динара (са ПДВ-ом);
Понуђач „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин понудио је 72.155,00 динара (без пдв-а),
односно 86.586,00 динара (са пдв-ом).

V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала, редни број 3/2020 партија 2 –
тонери, додељује се понуђачу „Vintec“ д.о.о. Београд, чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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ПАРТИЈА 3 – ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Канцеларијски материјал, редни број
3/2020, партија 3 – Штампани материјал, нема неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1.






Понуда понуђача „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин, заведена под бр.979/3
од 20.03.2020.године у 9,00 часова је:
благовремена;
без битних недостатака;
у складу са техничком спецификацијом;
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.

III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок испоруке предмета јавне набавке.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин понудио је 83.850,00 динара (без
пдв-а), односно 100.620,00 динара (са пдв-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Уговор о јавној набавци канцеларијског материјала, редни број 3/2020 партија 3 –
штампани материјал, додељује се понуђачу „MIS COMERC“ д.о.о. Зрењанин, чија је
понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
в.д. директора
Мр сци. мед. др Здравко Ждрале
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