Посл.бр. 9-8/15/5-1
дана 25.02.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
За набавку дијализног материјала који зависи од типа машине Партија бр.9 додељује се уговор
о јавној набавци следећем понуђачу:
,,MEDICON“ – Деч
вредност уговора (без ПДВ-а) 3.800.000,00 динара.
вредност уговора (са ПДВ-ом) 4.180.000,00 динара.
Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-8/15
од 14.12.2015. године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 22.01.2016.
године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке дијализног
материјала који зависи од типа машине.
Комисија за јавне набавке извршила је стручну оцену понуда, на основу које је директор Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова донео Одлуку о додели уговора бр. 9-8/15/5
од 03.02.2016. године, која је истог дана и објављена на Порталу јавних набавки.
Дана 17.02.2016. године понуђач „MEDICON“ Деч доставио је Захтев за заштиту права поводом
којег је директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова оценио као основан
(Решење број 9-8/15 од 19.02.2016. године).
Сходно наводима Решења извршена је дана 23.02.2016.године, поновна стручна оцена понуда
за партију број 9. „Суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на конекторима, 720
г; Произведен у складу са Европском фармакопејом, за апарате Innova, са могућношћу
вишекратне употребе“
За партију бр. 9. суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на конекторима,
720g, конкурисали су следећи понуђачи:
Ред.
број

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Рок
плаћања

Рок
испоруке

1.

,,FARMALOGIST''

2.600.000,00

2.860.000,00

60 дана

48 сати

2.

,, MEDICON ''

3.800.000,00

4.180.000,00

60 дана

48 сати
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Полазећи од навода уложеног Захтева за заштиту права Комисија је констатовала да су
начињени пропусти у првобитном оцењивању понуде понуђача „Фармалогист“
Начин доказивања испуњености услова дефинисан је у поглављу 4. Конкурсне документације
„Услови за учешће у јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност
тих услова )за све партије) наводима да је „Понуђач дужан да уз понуду достави: - Оригинал
или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке
карактеристике (обавезно је да се достави превод на српском језику) добара из спецификације
или
- Декларацију о усаглашености , а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика ,
доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке
карактеристике, тј да је компатибилно моделима апарата које поседује здравствена установа. "
Након наведених тражених минималних техничких карактеристика наручилац истиче: "Тражене
минималне техниике карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа "
Изабрани понуђач је доставио Каталог и упутство од стране АЛКАЛОИД Скоље који није
произвођач траженог добра чиме није испоштован захтев из Конкурне документације .
Такође, уважени су наводи подносилац захтева за заштиту права да наводи из каталога и
упутства у овој јавној набавци нису могу бити проверени, јер је достављен само превод на
српски језик, те се се није могла установити њихова веродостојност са оригиналом.
Један од захтева за испуњење услова за партију бр.9 наведен је у техничкој спецификацији и
односи се на ,, могуђност вишекратне употребе "" Изабрани ПОНУЂАЧ није доставио ни један
доказ којим се испуњава овај услов. На последњој страни достављеног упутства за употребу
јасно пише да је производ ,, Алцарт "само за једнократну употребу и да је строго забрањена
његова евентуална поновна употреба чиме такође нису испуњени захтеви из Конкурсне
документације.
Сам поступак утврђивања компатибилности добра са апаратом Hosapal Innova није правилно
изведен јер нису позвана сва заинтересована лица, а узорак је након тестирања бачен.
На овај начин повређено је начело транспарентности поступка јавне набавке јер је испитивање
узорака у конкретном случају извршено на нетранспарентан начин а није омогућено
подносиопцу захтева да изврши поновну анализу достављеног узорка на објективан и
транспарентан начин.
Имајући у виду све горе наведене недостатке у доказима које је доставио понуђач
„Фармалогист“ Комисија је утврдила је да понуда има озбиљне недостатке те се одбија као
неисправна.
Из наведених разлога, предлаже се директору да уговор у отвореном поступку јавне набавке
материјал за дијализу који зависи од типа машине, ЈН бр. 9-8/15. партија број 9. „Суви
бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на конекторима, 720 г; Произведен у складу
са Европском фармакопејом, за апарате Innova, са могућношћу вишекратне употребе“ закључи
са понуђачем „Medicon“ Деч чија је понуда оцењена као исправна и прихватљива:
Вредност уговора (без ПДВ-а) 3.800.000,00 динара.
Вредност уговора (са ПДВ-ом) 4.180.000,00 динара.
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Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана
објављивања одлука на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним
набавкама.

Директор Дома здравља
Др Александар Омеровић
___________________________
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