Наручилац

Специјална болница за интерне
болести Врњачка Бања

Адреса

8.Марта 12

Место

Врњачка Бања

Број одлуке

395/18

Датум

26.12.2018.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) вд директор “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” Врњачка
Бања, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке лабораторијског потрошног материјала
Уговор се додељује понуђачу:
“Yunycom” d.o.o. Београд, заводни број понуде 383/18 од 20.12.2018.год.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 12.12.2018.год. донео одлуку број 362/18 о покретању поступка јавне
набавке мале вредности за набавку лабораторијског потрошног материјала.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 13.12.2018.год.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 393/18 од 25. 12. 2018. год., Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: добра
2) Процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора јавне набавке
(са ПДВ-ом)

Лабораторијски потрошни материјал
Ознака из ОРН: 33696500
59/18
94.445,00 дин.
93.445,40 дин.
112.134,48 дин.

3) Основни подаци о понуђачу:
Назив/име понуђача
Ред.
број
1.

“Yunycom” d.o.o. Београд, ул.Булевар oслобођења 185,
ПИБ: 100219473, МБ: 07445849, тел: 011/3606-987

Заводни
број
понуде

Датум
пријема
понуде

383/18

20.12.2018.

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и понуђана цена тих понуде: /
5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: најнижа понуђена цена

Р.б.
1.

Назив/име понуђача
“Yunycom” d.o.o. Београд

Понуђена цена (без ПДВ-а)
93.445,40 дин.

6) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Koмисије за јавну набавку о додели
уговора и нa основу законског овлашћења донета је одлука да се уговор додељује
понуђачу:
“Yunycom” d.o.o. Београд, заводни број понуде 383/18 од 20.12.2018.год.;

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки
ВД Директора
Специјалне болнице за интерне
болести Врњачка Бања
______________________
др Вања Балшић

