ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 2483
Датум: 05.04.2019.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 осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије Здравственог центра
Зајечар за период од годину дана:
- партија 1- понуђачу ''Vicor“ доо Београд, Булевар Маршала Толбухина 42, број понуде 535-19 od 29.03.2019. године, укупна
вредност понуде без ПДВ-а 440.000,00 динара;
- партија 2- обуставља се поступак набавке
- партија 3- понуђачу ''Austro-Line“ доо Београд, Толстојева 20А, број понуде 153/19 od 26.03.2019. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 184.800,00 динара;
- партија 4- понуђачу ''Premium Surgical“ доо Београд, Светозара Марковића 1/7, број понуде 625 od 26.03.2019. године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.720.684,00 динара;
- партија 5- понуђачу ''Репрезент“ доо Београд, Мите Ружића 28Б, број понуде 26 од 27.03.2019. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 158.800,00 динара;
____________________________________________________________________________________________________________
Образложење
Наручилац је дана 21.03.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набваке мале вредности бр. 4МВ/19, за јавну
набавку осталог уградног материјала за потребе 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 22.03.2019.године.
Општи речник набавки:
33140000 - Медицински потрошни материјал
33141000 - Медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали, за једнократну употребу
33141621 - Комплети за инконтиненцију
33184100 - Хируршки импланти
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је за:
-

Партију 1Партију 2Партију 3Партију 4Партију 5-

1 понуда
нема приспелих понуда
2 понуде
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. 2458 од 05.04.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
____________________________________________________________________________________________________________
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1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Остали уградни материјал за период од годину дана.
Редни број јавне набавке: 4МВ/19
Процењена вредност партија 3.014.284,00 динара без ПДВ-а
Партија 1 – Сет СУИ код жена -440.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 - шаржер за вишекратни клип апликатор- 510.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3 – полимерски клипсеви са закључавањем- 184.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- стаплери- 1.720.684,00 динара без ПДВ-а
Партија 5 – мрежице за херније – 158.800,00 динара без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________________________________
Партија 1- Сет СУИ код жена
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
____________________________________________________________________________________________________________
1. ''Vicor“ доо Београд
Булевар Маршала Толбухина 42
____________________________________________________________________________________________________________
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
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна прихватљива И
одговарајућа понуда понуђача ’’Vicor” д.о.о. Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) 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.
____________________________________________________________________________________________________________
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. ''Vicor“ доо Београд
440.000,00
440.000,00
Булевар Маршала Толбухина 42
____________________________________________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________________________
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8. Комисија констатује да је за набавку осталог уградног материјала , партија 1- Сет СУИ код жена, у јавној набавци мале
вредности бр.4МВ/19, понуда понуђача ''Vicor“ доо Београд, Булевар Маршала Толбухина 42, 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 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 о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.4МВ/19 остали уградни материјал за потребе ЗЦ Зајечар
за период од годину дана, партију 1, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу ''Vicor“ доо Београд, Булевар Маршала
Толбухина 42.
____________________________________________________________________________________________________________
Партија 2-шаржер за вишекратни клип апликатор
3.Укупан број поднетих понуда: /
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда, комисија за јавну набавку констатовала је да за партију 2, у поступку јавне набавке мае
вредности бр. 4МВ/19 нема приспелих понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
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:
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 осталог уградног материјала , партија 2-шаржер за вишекратни клип апликатор, у
јавној набавци мале вредности бр.4МВ/19, нема приспелих понуда и предлаже директору Здравственог центра Зајечар да
се за поменуту партију поступак набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
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Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
____________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије, у поступку набавке мале вредности
бр.4МВ/19 остали уградни материјал за потребе ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 2, и доноси одлуку да се за
поменуту партију поступак набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Партија 3-полимерски клипсеви са закључавањем
3.Укупан број поднетих понуда: 2
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. „Еумед“ д.о.о. Београд
Олге Јовановић 18А
2. „Austro-Line“ д.о.о. Београд
Толстојева 20А
____________________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________________________
2037 од 29.03.2019.г.
“Еумед“ д.о.о. Београд
Неодговарајућа -не испуњава
потпуно све услове из чл.3.
ст.1.т.32).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.5)
и конкурсне документације
Конкурсном документацијом на страни 5. у оквиру техничке спецификације тражених добара, партије 3, наручилац је
предвидео следеће тражене техничке карактеристике добра: “Полимерски клипсеви са заклучавањем, величине Л и XЛ, са
адхезивним постољем кертриџа“.
Даље, конкурсном документацијом на страни 11, у оквиру додатних услова наручиоца, наручилац је у оквиру тачке 4.,
предвидео је следеће :
”Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се
третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго), тако што ће уписати број патије и
ставке понуђеног добра из техничке спецификације тражених добара, издат од стране произвођача за понуђено добро
(на срп. јез.), на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика. У случају да
понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих
обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.”
Увидом у понуду понуђача “Еумед” д.о.о. Београд, комисија за јавну набавку, констатовала је да је понуђач доставио каталог
на енглеском језику произвђача Grena, да је маркером обележио табеларни преглед величине траженог добра -паковања и
то:
Ref

Clip size

0301-03L
0301-03XL

Large
Extra-large

Tissue bundle size
range (mm)
5-13
7-16

Colour

Pcs per cartridge
6
6

4

Pcs cartridges per
box
20
20

Комисија је даље констатовала да се из достављеног каталога не могу видети нити са сигурношћу утврдити остале тражене
карактеристике, (поред тога што је каталог достављен само на енглеском језику) као и то да понуђач није поступио у складу
са траженим додатним условом из конкурсне документације, није обележио остале тражене техничке карактеристике
добра.
Са наведеног, комисија је закључка да се стекао услов за оцену ове понуде неодговарајућом и да исту као такву, треба
одбити без даљег разматрања, односно оцењивања, будући да понуда не испуњава све захтеве утврђене чланом
3.ст.1.тач.32) ЗЈН. Такође, ова понуда је одбијена и због битних недостатака понуде наведених у чл. 106. ст.1. т.5) Закона о
јавним набавкама, обзиром да се због наведених недостатака не може утврдити њена стварана садржина нити је могуће
упоредити је са другим понудама .
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да je благовремено поднетa једна неодговарајућа
понуде понуђача Еумед доо Београд И једна прихватљива и одговарајућа понуда понуђача Austro-Line доо Београд, будући
да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) 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.
____________________________________________________________________________________________________________
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
_______________________________________________________________________________________________________
2. „Austro - Line“ д.о.о. Београд
184.800,00
184.800,00
Толстојева 20А
____________________________________________________________________________________________________________
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 осталог уградног материјала , партија 3- полимерски клипсеви са закључавањем, у
јавној набавци мале вредности бр.4МВ/19, понуда понуђача „Austro-Line“ д.о.о. Београд, Толстојева 20А, 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 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 о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.4МВ/19 остали уградни материјал за потребе ЗЦ Зајечар
за период од годину дана, партију 3, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Austro-Line“ д.о.о. Београд, Толстојева
20А.
____________________________________________________________________________________________________________
Партија 4 – стаплери
3.Укупан број поднетих понуда: нема приспелих понуда
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
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____________________________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да су благовремено поднета прихватљива И
одговарајућа понуда понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, будући да испуњава све услове из чл.3.ст.1.тач.32)
и т.33) 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.
____________________________________________________________________________________________________________
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. „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд
1.720.684,00
1.720.684,00
Светозара Марковића 1/7
____________________________________________________________________________________________________________
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 осталог уградног материјала , партија 4- стаплери , у јавној набавци мале вредности
бр.4МВ/19, понуда понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића 1/7, 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 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 о додели уговора, у поступку набавке мале вредности бр.4МВ/19 остали уградни материјал за потребе ЗЦ Зајечар
за период од годину дана, партију 4, и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Premium Surgical Company“ д.о.о.
Београд, Светозара Марковића 1/7.
____________________________________________________________________________________________________________
Партија 5- мрежице за херније
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
___________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Репрезент“ доо Београд
Мите Ружића 28Б
____________________________________________________________________________________________________________
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