ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 2505
Датум: 19.04.2018.г.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012) директор Здравственог центра
Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
додели уговора

Додељује се уговор за набавку потрошног материјала за потребе службе урологије Здравственог центра Зајечар за период
од годину дана:
- партија 1- обуставља се поступак набавке
- партија 2- понуђачу ''Olymus“ доо Нови Београд, Ђорђа станојевића 12, број понуде ПП0Н18-0023 од 12.04.2018. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 32.402,00 динара;
- партија 3- понуђачу ''Paroco Medical Equipment“ доо Нови Сад, Ђорђа Молнара 2, број понуде 367/МО-18 од 10.04.2018.
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 122.000,00 динара;
- партија 4- понуђачу ''Tren“ доо Ниш, Бранка Крсмановића бб, број понуде 73/18 од 12.04.2018. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 50.000,00 динара;
____________________________________________________________________________________________________________
Образложење
Наручилац је дана 02.04.2018.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набваке мале вредности бр. 5МВ/2018, за
јавну набавку потрошног материјаа за сужбу уроогије за потребе службе урологије Здравственог центра Зајечар, за период
од годину дана.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и интернет страници , дана 03.04.2018.године.
Општи речник набавки:
3310000 – Медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је за:
-

Партију 1
Партију 2
Партију 3
Партију 4

-

1 понуда
1 понуда
1 понуда
1 понуда

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. 2487 од 18.04.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
____________________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Потрошни материјал за службу урологије за период од годину дана, обликован по партијама .
Редни број јавне набавке: 5МВ/18
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 892.860,00 динара .
Процењена вредност набавке по партијама:
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Партија 1 –
Партија 2 –
Партија 3 –
Партија 4 –

687.360,00 динара без ПДВ-а
32.500,00 динара без ПДВ-а
123.000,00 динара без ПДВ-а
50.000,00 динара без ПДВ-а

Вредност уговора по партијама:
Партија 1- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
обуставља се поступак набавке
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
обуставља се поступак набавке
Партија 2- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
32.402,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
38.882,40 динара
Партија 3- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
122.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
146.400,00 динара
Партија 4- Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):
50.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) :
55.000,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
Потрошни материја за потребе сужбе урологије, Партија 1
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Трен'' д.о.о. Ниш
Бранка Крсмановића бб,
___________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
2403 од 16.4.2018.г.
“Трен” д.о.о.Ниш
-неприхватљива ,прелази
износ процењене вредности
вредности јавне набавке
(чл.3.ст.1.т.33) ЗЈН
Понуда понуђача “Трен” д.о.о. Ниш, одбијена је као неприхватљива, а из разлога што понуда овог понуђача садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке.
Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену исте понуде неприхватљивом и да исту, као такву, треба
одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве у погледу њене
прихавтљивости утврђене чланом 3.ст.1.тач.33) Закона о јавним набавкама.
Из свега изнетог, комисија за предметну јавну набавку је предложила директору, да понуду понуђача “Трен” д.о.о. Ниш,
одбије као неприхватљиву, без даљег разматрања, односно оцењивања, а сходно чл.107.ст.1.Закона о јавним набавкама.
Укупна вредност понуде наведеног понуђача износи 800.852,00,00 динара без ПДВ-а, док је процењена вредност за партију
1- 687.360,00 динара без ПДВ-а.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача ''Трен“ д.о.о. Ниш. Комисија је утврдила да понуда понуђача
Трен д.о.о. Ниш прелази процењењу вредност и да је неприхватљива у смислу чл. 3. Ст. 1. Т.33. Закона о јавним набавкама, и
конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту не треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
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У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за службу урологије ,партија 1, у јавној набавци мале
вредности бр.5МВ/18, достављена једна неприхватљива понуда понуђача ''Трен' ' д.о.о. Ниш која прелази процењену
вредност и предлаже директору Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
___________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/18 за партију 1- јавне набавке потрошног материјала за потребе службе
урологије за период од годину дана и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Потрошни материја за потребе сужбе урологије, Партија 2
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Оlympus“ д.о.о. Н. Београд
Ђорђа Станојевића 12
___________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуде понуђача ’’Оympus’’ д.о.о. Нови Београд , комисија је утврдила да је
иста прихватљива, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Оlympus“ д.о.о. Н. Београд
32.500,00 динара
32.402,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за службу урологије ,партија 2, у јавној набавци мале
вредности бр.5МВ/18, понуда понуђача ''Олyмпус'' д.о.о. Ђорђа Станоојевића 12, Нови Београд ,прихватљива у смислу
чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
___________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
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___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/18 за партију 2- јавне набавке потрошног материјала
за потребе службе урологије за период од годину дана и доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Олyмпус'' д.о.о.
Ђорђа Станоојевића 12, Нови Београд.
____________________________________________________________________________________________________________
Потрошни материја за потребе сужбе урологије, Партија 3
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Paroco Med. Equipment“ д.о.о. Нови Сад
Ђерђа Молнара 2
___________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
___________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
___________________________________________________________________________________________________________
Нема одбијених понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене благовремено је поднета понуде понуђача ''Paroco Med. Equipment“ д.о.о. Нови Сад, комисија је
утврдила да је иста прихватљива, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Paroco Med. Equipment“ д.о.о. Нови Сад
123.000,00 динара
122.000,00 динара
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку потрошног материјала за службу урологије ,партија 3, у јавној набавци мале
вредности бр.5МВ/18, понуда понуђача ''Paroco Med. Equipment“ д.о.о. Ђерђа Молнара 2, Нови Сад ,прихватљива у
смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
___________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не x
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за јавну
набавку о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.5МВ/18 за партију 3- јавне набавке потрошног материјала
за потребе службе урологије за период од годину дана и доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Paroco Med.
Equipment“ д.о.о. Ђерђа Молнара 2, Нови Сад.
____________________________________________________________________________________________________________
Потрошни материја за потребе сужбе урологије, Партија 4
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача

4

5

