ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 2008
Датум: 28.03.2018.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15, 68/15) директор
Здравственог центра Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
додели уговора

Додељује се уговор, за:
-партију 1- понуђачу “Orthoaid’’ д.о.о. Београд, Ул. Пастерова бр.1, број понуде 101/18 од 13.03.2018 године , за
набавку имплантата за кукове (ендопротеза) , укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.288.200,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “Omni Medical’’ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб 13/БЛ53, број понуде 121/2018 од
19.03.2018 године , за набавку имплантата за кукове (ендопротеза) , укупна вредност понуде без ПДВ-а
358.800,00 динара ;
-партију 3- понуђачу “Orthoaid’’ д.о.о. Београд, Ул. Пастерова бр.1, број понуде 101/18 од 13.03.2018 године , за
набавку имплантата за кукове (ендопротеза) , укупна вредност понуде без ПДВ-а 3.955.000,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука Караџића 24, број понуде 14/01-03-18-4 од 14.03.2018. године
, за набавку имплантата за кукове (ендопротеза) , укупна вредност понуде без ПДВ-а 567.000,00 динара ;
-партију 5- понуђачу “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука Караџића 24, број понуде 14/01-03-18-5 од 14.03.2018. године
, за набавку имплантата за кукове (ендопротеза) , укупна вредност понуде без ПДВ-а 200.000,00 динара ;
.
Образложење
Наручилац је дана 20.02.2018.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1/2018, за јавну набавку
имплантата за кукове (ендопротеза) , за 2018.годину, обликован по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 21.02.2018.године.
Општи речник набавки: 33183100 – Ортопедски импланти; ЛА29- за ортопедске намене
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
-

За партију 1- 1 понудa
За партију 2- 4 понудa
За партију 3- 1 понуде
За партију 4- 1 понудa
За партију 5- 1 понудa

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. 2001 од 27.03.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Набавка имплантата за кукове ( ендопротезе ) за потребе болнице за 2018.годину.
Редни број јавне набавке: 1 / 2018.
Процењена вредност за набавку имплатаната (ендопротеза кука) у ортопедији износи 7.619.800,00 динара без
ПДВ-а
Партија 1-цементна протеза кука без колара, процењена вредност 2.305.200 динара без ПДВ-а;
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Партија 2- стерилни коштани цемент са антибиотиком од 40 гр., процењена вредност 487.600,00 динара без ПДВа;
Партија 3- бесцементна протеза кука са хидроксиапатитом, процењена вредност 4.060.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 4 –парцијална протеза кука, процењена вредност 567.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 5 –биартикуларна протеза кука, процењена вредност 200.000,00 динара без ПДВ-а
3.

Вредност уговора, по партијама :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1

2.288.200,00

динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

2.517.020,00

динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 2

358.800,00

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2

430.560,00 динара

динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 3

3.955.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 3

4.350.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 4

567.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4

623.700,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 5

200.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 5

220.000,00 динара

________________________________________________________________________________________________
4. Набавка импланта за кукове, партија 1 - цементна протеза кука без колара
Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.” Orthoaid’’ д.о.о. Београд
Ул. Пастерова бр.1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
5а). У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача “ Orthoaid’’д.о.о. Београд, комисија је утврдила
да је иста прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
________________________________________________________________________________________________
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив
Процењена вредност:
Понуђена цена (без ПДВ-а ) :
понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.” Orthoaid’’ д.о.о. Београд
2.305.200,00
2.288.200,00
Ул. Пастерова бр.1
________________________________________________________________________________________________
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.
________________________________________________________________________________________________
. Комисија констатује да је за набавку имплантата за кукове ( ендопротезе ) за потребе болнице, партија 1 ,у
отвореном поступку бр.1/2018, понуда понуђача “ Orthoaid’д.о.о. Београд, Ул. Пастерова бр.1,прихватљива и
одговарајућа у смислу чл.3.став 1.тачка 32) и тачка 33). Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
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________________________________________________________________________________________________
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 наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.1/2018 јавне набавке набавка импатаната за
кукове (ендопротеза), партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу “ Orthoaid’д.о.о. Београд, Ул.
Пастерова бр.1.
________________________________________________________________________________________________
4. Набавка импланта за кукове, партија 2- стерилни коштани цемент са антибиотиком 40 гр.
Укупан број поднетих понуда: 4
Назив /име понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.”Orthoaid’’ д.о.о. Београд
Ул. Пастерова бр.1
2.”Prospera’’ д.о.о. Београд
Бул. Краља Александра 309
3.”Omni Medical’’ д.о.о. Београд
Аутопут за Загреб 13/БЛ53
4.”Ecotrade BG’’ д.о.о. Ниш
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
5а). У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача “ Orthoaid“ д.о.о. Београд, „Проспера“ д.о.о.
Београд, „Omni Medical“ д.о.о. Београд и „Ecotrade BG’ д.о.о. Ниш,’ комисија је утврдила да су исте прихватљиве,
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.
________________________________________________________________________________________________
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив
Процењена вредност:
Понуђена цена (без ПДВ-а ) :
понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.”Orthoaid’’ д.о.о. Београд
487.600,00
460.000,00
Ул. Пастерова бр.1
2.”Prospera’’ д.о.о. Београд
487.600,00
473.800,00
Бул. Краља Александра 309
3.”Omni Medical’’ д.о.о. Београд
487.600,00
358.800,00
Аутопут за Загреб 13/БЛ53
4.”Ecotrade BG’’ д.о.о. Ниш
487.600,00
377.200,00
Ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
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 имплантата за кукове ( ендопротезе ) за потребе болнице, партија 2 ,у
отвореном поступку
бр.1/2018, понуда понуђача “ Omni Medical’’ д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб
13/БЛ53,прихватљива и одговарајућа у смислу чл.3.став 1.тачка 32) и тачка 33). Закона о јавним набавкама и
предлаже директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Не х
________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
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________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.1/2018 јавне набавке набавка импатаната за
кукове (ендопротеза), партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу “ Omni Medical’’ д.о.о. Београд,
Аутопут за Загреб 13/БЛ53.
________________________________________________________________________________________________
4. Набавка импланта за кукове, партија 3 - бесцементна протеза кука са хидроксиапатитом
Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.” Orthoaid’’ д.о.о. Београд
Ул. Пастерова бр.1
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
________________________________________________________________________________________________
/
/
/
________________________________________________________________________________________________
5а). У поступку оцене благовремено је поднета понуда понуђача “ Orthoaid’’д.о.о. Београд, комисија је утврдила
да је иста прихватљива, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исту треба даље разматрати односно оцењивати.
________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
________________________________________________________________________________________________
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив
Процењена вредност:
Понуђена цена (без ПДВ-а ) :
понуђача
________________________________________________________________________________________________
1.” Orthoaid’’ д.о.о. Београд
4.060.000,00
3.955.500,00
Ул. Пастерова бр.1
________________________________________________________________________________________________
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. У поступку стручне оцене понуда, упућен је захтев за додатним информацијама бр.1974 од
27.03.2018.године који се односи на цену.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку имплантата за кукове ( ендопротезе ) за потребе болнице, партија 3 ,у
отвореном поступку бр.1/2018, понуда понуђача “ Orthoaid’д.о.о. Београд, Ул. Пастерова бр.1,прихватљива и
одговарајућа у смислу чл.3.став 1.тачка 32) и тачка 33). Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
________________________________________________________________________________________________
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 наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.1/2018 јавне набавке набавка импатаната за
кукове (ендопротеза), партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу “ Orthoaid’д.о.о. Београд, Ул.
Пастерова бр.1.
________________________________________________________________________________________________
4. Набавка импланта за кукове, партија 4- парцијална протеза кука по типу Аустин Моор
Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
________________________________________________________________________________________________
1. “ Narcissus“ д.о.о. Ада
Ул. Вука Караџића 24
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
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________________________________________________________________________________________________
5а. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука Караџића 24,
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 исту треба даље разматрати
односно оцењивати.
________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
________________________________________________________________________________________________
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив
Процењена вредност:
Понуђена цена (без ПДВ-а ) :
понуђача
________________________________________________________________________________________________
1. “ Narcissus“ д.о.о. Ада
567.000,00
567.000,00
Ул. Вука Караџића 24
________________________________________________________________________________________________
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 имплантата за кукове ( ендопротезе ) за потребе болнице, партија 4 ,у
отвореном поступку бр.1/2018, понуда понуђача “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука Караџића 24,прихватљива и
одговарајућа у смислу чл.3.став 1.тачка 33) и тачка 32).Закона о јавним набавкама и предлаже директору
Здравственог центра Зајечар њен избор.
________________________________________________________________________________________________
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 наручиоца о додели уговора, у отвореном поступку бр.1/2018 јавне набавке набавка импатаната за
кукове (ендопротеза), партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука
Караџића 24.
________________________________________________________________________________________________
4. Набавка импланта за кукове, партија 5- парцијална(биартикуларна протеза) протеза кука
Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
________________________________________________________________________________________________
1. “ Narcissus“ д.о.о. Ада
Ул. Вука Караџића 24
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
________________________________________________________________________________________________
5а. У поступку оцене благовремено поднете понуде понуђача “ Narcissus“ д.о.о. Ада, Ул. Вука Караџића 24,
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 исту треба даље разматрати
односно оцењивати.
________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
________________________________________________________________________________________________
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена
Назив
Процењена вредност:
Понуђена цена (без ПДВ-а ) :
понуђача
________________________________________________________________________________________________
1. “ Narcissus“ д.о.о. Ада
200.000,00
200.000,00
Ул. Вука Караџића 24
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
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