Посл.бр.10-1/16/5
Дана 09.02.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
За набавку услуге скупљање,транспорт и третман медицинског отпада са
потрошним материјалом додељује се уговор о јавној набавци следећем понуђачу:
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ
,,REMONDIS MEDISON“ – Зрењанин
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.516,740,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.820.088,00 динара.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 101/16 од 13.01.2016. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана
29.01.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке
услуге скупљање,транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом.
Процењена вредност јавне набавке: 1.700.000,00 динара
Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача

Редни
број

Назив понуђача

Број под којим је
понуда заведен

Датум

1.

,,REMONDIS MEDISON'' – Индустријска зона
бб, Зрењанин

10-1/16/2/1

28.01.2016.

08:05

2.

,,MEDICAL WAVE'' – Лошињска 4, Београд

10-1/16/1

29.01.2016.

07:50

Сат

пријема

1

Неблаговремених понуда нема.
Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Комисија за јавне набавке је дана 05.02.2016. сачинила Извештај о стручној оцени:
Констатовано је да понуђач Понуђач ,,MEDICAL WAVE'' – Београд, не испуњава услов из
конкурсне документације, јер је доставио одобрење за локацију локалне самоуправе за третман
инфективног медицинског отпада која важи до 31.12.2016. године, а то не испуњава додатне
услове из конкурсне документације, где је наведено да одобрење за локацију локалне
самоуправе за третман инфективног медицинског отпада мора да буде са неограниченим
временским роком важења или минималне важности која покрива целокупни период уговора.
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ
Редни
број
1.

Понуђач
REMONDIS MEDISON

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Рок плаћања

Рок испоруке
амбалажног
материјала

1.516,740,00

1.820.088,00

61 дан

1 дан

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,REMONDIS MEDISON“ – Зрењанин
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.516,740,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.820.088,00 динара.

Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 5 дана од дана oбјаве на
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама.

Директор Дома здравља
Др Александар Омеровић
___________________________
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