
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48
Место Н и ш 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ број 124/2012, 
14/15,68/15), директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси :

О Д Л У К У
о  д о д е л и у г о в о р а

Завод за трансфузију крви Ниш, као наручилац за јавну набавку  број ЈН 2/16 , додељује 
уговор о јавној набавци  добара - Знак пажње за добровољне даваоце крви- кишобрани
понуђачу UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб чија је понуда заведена код наручиоца Завод 
за трансфузију крви Ниш  под под  бројем   259 од 11.02.2016 у 09.30 ч

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  01.2 .2016 године донео одлуку о покретању јавне набавке у мале 
вредности за јавну набавку  Знак пажње за добровољне даваоце крви- кишобрани ЈН бр 
2/16
Набавка није обликована  у више партија 
Подаци о јавној набавци:
1.Редни број јавне набавке: 2/16

2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара  Знак пажње за добровољне даваоце крви кишобрани
Ознака из општег речника набавке :  39295200

3.Врста поступка јавне набавке :Јавна набавка мале вредности
Набавка није обликована  у више партија . 

4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу Добра, ред број из Плана 
набавки 1.1.23 Уговор се закључује на одређено време- до  31.12.2016

5.Врста поступка јавне набавке :  јавна набака мале вредности 

6.Процењена вредност јавне набавке:  1.641.667,00 динара  без ПДВ-а

7.Евентуална одступања од плана набавки – нема одступања



Укупан број поднетих понуда: 3 понудe  

Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

СЗТР АРТ ПРЕС Александар Јовановић Угриновачки 
пут 75 11 080 Београд
Понуда заведена под  бр 228 од 10.02.2016 у 07.40ч
Матични број  - 60418004     ПИБ   - 104685462
јединична цена без ПДВ-а-208,80 дин

Нема

Јовшић Принтинг Центар Патријарха Димитрија 53 
11 090 Београд
Понуда заведена под  бр  257 од 11.02.2016 у 7.45 ч
Матични број  - 20149230    ПИБ   - 104359545
јединична цена без ПДВ-а-245,00 дин 
UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб  18410 Дољевац
Понуда заведена под  бр 259 од 11.02.2016 у 09.30ч
Матични број  21157350     ПИБ   - 109298339
јединична цена без ПДВ-а-203,00 дин  

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

228 од 10.2.2016
у 07.40 ч

СЗТР АРТ ПРЕС Александар 
Јовановић Угриновачки пут 75 11 
080 Београд

Понуђач је понудио већу цену  

257 од 11.2.2016 
у 7.45 ч

Јовшић Принтинг Центар
Патријарха Димитрија 53 
11 090 Београд

Понуђач је понудио већу цену  

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а)

UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб  18410 
Дољевац

јединична цена без ПДВ-а-203,00 дин  

СЗТР АРТ ПРЕС Александар Јовановић
Угриновачки пут 75 11 080 Београд

јединична цена без ПДВ-а-208,80 дин

Јовшић Принтинг Центар Патријарха 
Димитрија 53 11 090 Београд

јединична цена без ПДВ-а-245,00 дин



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора   понуђачу  UNI –PRINT doo  
Ул Дољевац бб чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  под 
под  бројем 259 од 11.02.2016 у 09.30 ч

  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана ојављивања                                     
на портал Управе за јавне набавке .



		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48



		Место

		Н и ш 







На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/15,68/15), директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси : 





ОДЛУКУ

о додели уговора



Завод за трансфузију крви Ниш, као наручилац за јавну набавку  број ЈН 2/16 , додељује уговор о јавној набавци  добара - Знак пажње за добровољне даваоце крви- кишобрани

 понуђачу UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  под под  бројем   259 од 11.02.2016 у 09.30 ч



О б р а з л о ж е њ е

	

Наручилац је дана  01.2 .2016  године донео одлуку о покретању јавне набавке  у мале вредности за јавну набавку  Знак пажње за добровољне даваоце крви- кишобрани ЈН бр 2/16

Набавка није обликована  у више партија 	

Подаци о јавној набавци:

1.Редни број јавне набавке: 2/16



2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка добара  Знак пажње за добровољне даваоце крви кишобрани

Ознака из општег речника набавке :  39295200



3.Врста поступка јавне набавке :Јавна набавка мале вредности

 Набавка није обликована  у више партија . 



4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу Добра, ред број из Плана набавки 1.1.23 Уговор се закључује на одређено време- до  31.12.2016 



5.Врста поступка јавне набавке :  јавна набака мале вредности 



6.Процењена вредност јавне набавке:  1.641.667,00 динара  без ПДВ-а



7.Евентуална одступања од плана набавки – нема одступања











Укупан број поднетих понуда: 3  понудe  



		Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		1. 

		СЗТР АРТ ПРЕС Александар Јовановић Угриновачки пут 75 11 080 Београд

Понуда заведена под  бр 228 од 10.02.2016 у 07.40ч

Матични број  - 60418004     ПИБ   - 104685462

јединична цена без ПДВ-а-208,80 дин

		Нема



		2. 

		Јовшић Принтинг Центар Патријарха Димитрија 53 

11 090 Београд

Понуда заведена под  бр  257 од 11.02.2016 у 7.45 ч

Матични број  - 20149230    ПИБ   - 104359545

јединична цена без ПДВ-а-245,00 дин 

		



		3. 

		UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб  18410 Дољевац

Понуда заведена под  бр 259 од 11.02.2016 у 09.30ч

Матични број  21157350     ПИБ   - 109298339

јединична цена без ПДВ-а-203,00 дин  

		







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



		228 од 10.2.2016 у 07.40 ч

		СЗТР АРТ ПРЕС Александар Јовановић Угриновачки пут 75 11 080 Београд

		Понуђач је понудио већу цену  



		257 од 11.2.2016 у 7.45 ч

		Јовшић Принтинг Центар Патријарха Димитрија 53 

11 090 Београд

		Понуђач је понудио већу цену  





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

		Назив/име понуђача

		Понуђена цена (без ПДВ-а)



		4. 1

		UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб  18410 Дољевац

		јединична цена без ПДВ-а-203,00 дин  





		5. 

		СЗТР АРТ ПРЕС Александар Јовановић Угриновачки пут 75 11 080 Београд

		јединична цена без ПДВ-а-208,80 дин



		6. 

		Јовшић Принтинг Центар Патријарха Димитрија 53 11 090 Београд

		јединична цена без ПДВ-а-245,00 дин







Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора   понуђачу  UNI –PRINT doo  Ул Дољевац бб чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  под под  бројем 259 од 11.02.2016 у 09.30 ч



  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права 

			у року од 5  дана од дана ојављивања                                     на портал Управе за јавне набавке .









