НАРУЧИЛАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

АДРЕСА

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9

БРОЈ ОДЛУКЕ

90/18-5/4

ДАТУМ

02.07.2018. ГОД.

На основу члана 107-109. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник
РС“,бр.124/12,14/15,68/15), директор Дома здравља Брус доноси следећу
ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности добара, број 5/18, чији је предмет набавка
медицинског потрошног материјала за потребе Дома здравља Брус, за период од
дванаест месеци,
1. Одбија се понуда понуђача MEDICOM DOO ŠABAC , достављена за
партију 9- рендген материјал, као неприхватљива
2. Обуставља се поступак јавне набавке за партију 8- потрошни материјал за
гинекологију, као и за партију 11- стоматолошки материјал
3. Уговор о јавној набавци се додељује следећим понуђачима
Ред.бр.
партије

Назив партије

1.

Игле и шприцеви

2.

Санитетски потрошни
материјал
ЕКГ траке
Траке за мерење шећера
за апарат ACCU-CHEK
Траке за мерење шећера
за апарат CONTOUR
Дезинфекциона
средства
Остали потрошни
материјал
Потрошни материјал за
гинекологију

3.
4
5.
6.
7.
8.

Изабрани понуђач

Изабрани понуђач
извршава набавку уз
помоћ подизвођача
НЕ

FARMALOGIST DOO
BEOGRAD
TREN DOO NIŠ

НЕ

METRECO DOO NIŠ
ADOC DOO BEOGRAD

НЕ
НЕ

MEDINIC DOO
BEOGRAD
GROSIS DOO NIŠ

НЕ

SINOFARM DOO
BEOGRAD

НЕ

НЕ

/

9.

Рендген материјал

10

Рукавице и маске

11.

Стоматолошки
материјал
Рендген филмови за
стоматологију
Амбалажа за
инфективни отпад

12.
13.

НЕ

VELTAS DOO
BEOGRAD
TREN DOO NIŠ

НЕ
/

VELTAS DOO
НЕ
BEOGRAD
DEMOS DOO BEOGRAD НЕ

Образложење
Наручилац је дана 17.05.2018.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 5/18 чији је предмет набавка добара- медицинског
потрошног материјала за период од 12 месеци.
Након спроведеног поступка јавне набавке Комисија за јавну набавку је дана
29.06.2018. године сачинила извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке медицинског потрошног материјала – ЈНМВ бр.5/18, у коме је
константовала следеће
1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка медицинског потрошног материјала за потребе
Дома здравља Брус, за период од 12 месеци.
ОРН: 33140000- медицински потрошни матреијал
2) Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију
Процењена вредност јавне набавке је укупно 1.705.632,90 динара, по партијама:
Број партија

Назив партија

Процењена
вредност
( без ПДВ-а)
277.010,00
440.840,90

партија 1
партија 2

Игле и шприцеви
Санитетски потрошни материјал

Партија 3

ЕКГ траке

11.000,00

партија 4

Траке за мерење шећера за апарат ACCU- CHEK

84.500,00

Партија 5

Траке за мерење шећера за апарат CONTOUR

53.700,00

Партија 6

Дезинфекциона средства

24.270,00

Партија 7

Остали потрошни материјал

12.000,00

Партиај 8

Потрошни материјал за гинекологију

38.048,00

Партија 9

Рендген материјал

405.340,00

Партија 10

Рукавице и маске

147.588,00

Партија 11

Стоматолошки материјал

174.200,00

Партија 12

Рендген филмови за стоматологију

6.636,00

Партија 13

Амбалажа за инфективни отпад

30.500,00

УКУПНО

1.705.632,90

3) Основни подаци о понуђачима
Ред.бр.

Назив
понуђача
METRECO DOO
NIŠ
VELTAS DOO
BEOGRAD

Седиште понуђача

ПИБ

NIŠ

100617809

Матични
број
17211145

BEOGRAD

100209154

17174312

MEDINIC DOO
BEOGRAD
ADOC DOO
BEOGRAD

BEOGRAD

100279686

07464592

BEOGRAD

100042265

07530196

5.

GROSIS DOO NIŠ

NIŠ

100335684

06233759

6.

EKO TRADE DOO
NIŠ

NIŠ

100336710

17121189

7.

MEDICOM DOO
ŠABAC
FARMALOGIST
DOO BEOGRAD
SINOFARM DOO
BEOGRAD
TREN DOO NIŠ

ŠABAC

100126308

07595166

BEOGRAD

100270693

17408933

BEOGRAD

101718592

06927602

NIŠ

101534073

06096484

BEOGRAD

100016551

06036058

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.

DEMOS DOO
BEOGRAD

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда: НИЈЕ ИХ БИЛО
Ред.бр. Подносилац
Разлози за одбијање понуде
Понуђена цена
понуде

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење-начин на који је утврђена та цена
У овом поступку јавне набавке није било понуда које су одбије због неуобичајено
ниске цене.
6) Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за избор најповољнијег понуђача у овом поступку јавне набавке је
најнижа понуђена цена и исти је за све партије.
- партија 1- игле и шприцеви
за партију 1 пристигле су понуде следећих понуђача: Farmalogist Beograd, Sinofarm
Beograd, Eko trade Niš. Све понуде су благовремене, одговарајуће, прихватљиве.
Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да у напред наведеној ситуацији,
сходно члану 107. став 1.ЗЈН, применом критеријум за доделу уговора, уговор
додели најповољнијем понуђачу.
рангирање понуђача за партију 1- игле и шприцеви
ПОНУЂАЧ
Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
FARMALOGIST DOO
243.579,00
BEOGRAD
ЕКО- ТRADE DOO NIŠ
259.840,00
SINOFARMA DOO
273.002,00
BEOGRAD

- партија 2- санитетски потрошни материјал
За партију 2- достављенa je понудa понуђача: Tren doo Niš. Понуда је
благовремена, одговарајућа, али је понуђена цена понуђача веће од процењене
вредности за ову партију. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да у
напред наведеној ситуацији, сходно члану 107. став 4.ЗЈН, уговор о јавној набавци
додели понуђачу Tren doo Niš, након чега ће образложен извештај доставити
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
ПОНУЂАЧ
TREN DOO NIŠ

- партија 3- ЕКГ траке

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
625.480,80

За партију 3- достављене је понуда понуђача: Metreco Niš. Понуда је благовремена,
одговарајућа, али је понуђена цена понуђача веће од процењене вредности за ову
партију. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да у напред наведеној
ситуацији, сходно члану 107. став 4.ЗЈН, уговор о јавној набавци додели понуђачу
Metreco doo Niš, након чега ће образложен извештај доставити Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
ПОНУЂАЧ
METRECO DOO NIŠ

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
31.250,00

партија 4- траке за мерење шећера за апарат ACCU-CHEK
За партију 4 је достављена понуда једног добављача- Adoc doo Beograd, која је
благовремена, одговарајућа и прихватљива, на основу чега комисија предлаже
одговорном лицу наручиоцa да уговор о јавној набавци за ову партију додели
понуђачу Adoc doo Beograd.
ПОНУЂАЧ
ADOC DOO BEOGRAD

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
67.600,00

партија 5- траке за мерење шећера за апарат CONTOUR
За партију 5 је достављена понуда једног добављача- Medinic doo Beograd, која је
благовремена, одговарајућа и прихватљива, на основу чега комисија предлаже
одговорном лицу наручиоцa да уговор о јавној набавци за ову партију додели
понуђачу Medinic doo Beograd.
ПОНУЂАЧ
MEDINIC DOO BEOGRAD

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
53.700,00

- партија 6- дезинфекциона средства
за партију 6- достављена је понуда понуђача Grosis doo Niš. Понуда је
благовремена, одговарајућа али је понуђена цена понуђача већа од процењене
вредности за ову партију. Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да у
напред наведеној ситуацији, сходно члану 107. став 4.ЗЈН уговор о јавној набавци
додели понуђачу Grosis doo Niš, након чега ће образложен извештај достави
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
ПОНУЂАЧ
GROSIS DOO NIŠ

-

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
54.165,00

партија 7- остали потрошни материјал

за партију 7 достављенa je понудa понуђача Sinofarm doo Beograd. Понуда овог
понуђача је благовремена, одговарајуће и прихватљиве. С тога комисија предлаже

одговорном лицу наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу Sinofarm
doo Beograd.
ПОНУЂАЧ
Укупна понуђена цена ( без ПДВа)
SINOFARM DOO BEOGRAD
7.280,00
-партија 8- медицински потрошни материјал за гинекологију
За партију 8- медицински потрошни материја за гинекологију није пристигла
понуда ниједног понуђача,. Како нису испуњени услови за доделу уговора
комисија предлаже да се поступак по овој партији обустави, у складу са чланом
109.став 1.ЗЈН.
- партија 9- рендген материјал
За партију 9 достављене су понуде три понуђача: Veltas doo Beograd, Medicom doo
Šabac i Eko trade doo Niš. Све понуде су благовремене, одговарајуће, али је пуђена
ценпонуђача Medicom doo Šabac веће од процењене вредности за ову партију.
Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да у напред наведеној ситуацији,
понудупонуђача Medicom doo Šabac одбије као неприхватљиву а уговор о јавној
набавци у овој партији додели понуђачу Veltas doo Beograd
ПОНУЂАЧ
VELTAS DOO BEOGRAD
EKO-TRADE DOO NIŠ
MEDICOM DOO ŠABAC

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
350.645,00
369.389,00
438.346,00
Понуђена цена је изнад процењене
вредности

- партија 10- рукавице и маске
За партију 10 је достављена понуда понуђача Tren doo Niš.
Понудa jeблаговременa одговарајућa, али је понуђана цена изнад процењене
вредности. Комисија предлежа да се сходно члану 107.став 4. ЗЈН уговор о јавној
набавци додели овом понуђачу,након чега ће образложен извештај достави Управи
за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОНУЂАЧ
TREN DOO NIŠ

Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
261.404,00

- партија 11- стоматолошки материјал
За партију 11- стоматолошки материјал није пристигла понуда ниједног понуђача,.
Како нису испуњени услови за доделу уговора комисија предлаже да се поступак
по овој партији обустави, у складу са чланом 109.став 1.ЗЈН.

- партија 12- рендген филмови за стоматологију
За партију 12- рендген филмови за стоматологију су пристигле понуде два
понуђача и то Veltas doo Beograd, Medicom doo Šabac. Обе понуде су благовремене,
одговарајуће, понуђене цене оба понуђача су преко процењене вредности, али
Комисија предлаже да се у складу са чланом 107.став 4. изврши рангирање
понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена и уговор о јавној набавци
додели понуђачу Veltas doo Beograd након чега ће образложен извештај достави
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

рагирање понуђача за партију 12- рендген филмови за стоматологију
ПОНУЂАЧ
Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
VELTAS DOO BEOGRAD
8.250,00
MEDICOM DOO ŠABAC

15.075,00

- партија 13- амбалажа за инфективни отпад
За партију 13- амбалажа за инфективни отпад су пристигле понуде два понуђача и
то Veltas doo Beograd,Demos doo Beograd. Обе понуде су благовремене,
одговарајуће, понуђене цене оба понуђача су преко процењене вредности, али
Комисија предлаже да се у складу са чланом 107.став 4. изврши рангирање
понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена и уговор о јавној набавци
додели понуђачу Demos doo Beograd,након чега ће образложен извештај достави
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
рагирање понуђача за партију 13- амбалажа за инфективни отпад
ПОНУЂАЧ
Укупна понуђена цена ( без ПДВ-а)
DEMOS DOO BEOGRAD
31.200,00
TREN DOO NIŠ
48.120,00

7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће
набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача
На основу стручне оцена понуда и примене критеријума за избор најповољније
понуде, уговор о јавној набавци се додељује следећим понуђачима:
Ред.бр.
партије

Назив партије

1.

Игле и шприцеви

2.

Санитетски потрошни

Изабрани понуђач

FARMALOGIST DOO
BEOGRAD
TREN DOO NIŠ

Изабрани понуђач
извршава набавку уз
помоћ подизвођача
НЕ
НЕ

9.

материјал
ЕКГ траке
Траке за мерење шећера
за апарат ACCU-CHEK
Траке за мерење шећера
за апарат CONTOUR
Дезинфекциона
средства
Остали потрошни
материјал
Потрошни материјал за
гинекологију
Рендген материјал

10

Рукавице и маске

3.
4
5.
6.
7.
8.

METRECO DOO NIŠ
ADOC DOO BEOGRAD

НЕ
НЕ

MEDINIC DOO
BEOGRAD
GROSIS DOO NIŠ

НЕ

SINOFARM DOO
BEOGRAD

НЕ

НЕ

/
VELTAS DOO
BEOGRAD
TREN DOO NIŠ

НЕ
НЕ

Стоматолошки
/
материјал
12.
Рендген филмови за
VELTAS DOO
НЕ
стоматологију
BEOGRAD
13.
Амбалажа за
DEMOS DOO BEOGRAD НЕ
инфективни отпад
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о
додели уговора, због чега је одлучено као у диспозитиву одлуке.
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. Захтев за заштиту права се
подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
11.

ДИРЕКТОР
Др Миломир Петровић

