Посл.бр. 10-15/16/5
дана 20.06.2016. 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 одржавања рачунарског програма изворног кода ИС Е- КАРТОН верзија 4, додељује се уговор о јавној набавци следећем
понуђачу:

ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА И ИЗВОРНОГ КОДА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА Е КАРТОН ВЕРЗИЈА 4
,,ZIPSOFT'' – Нови Сад
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.905.360,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.286.432,00 динара.
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Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 10-15/16 од 03.06.2016. године, спроведен је поступак
јавне набавке мале вредности, те је дана 17.06.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке одржавања
рачунарског програма изворног кода ИС Е- КАРТОН верзија 4.
Процењена вредност јавне набавке: 2.018,000,00 динара
Благовремено је у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљена понуда од понуђача

Редни
број

Назив понуђача

1.

,,ZIPSOFT'' – Раковачка 32, Нови Сад

Број под којим је
понуда заведен

Датум

Сат

пријема
10-15/16-1

16.06.2016.

07:00

Неблаговремених понуда нема.
Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Комисија за јавне набавке је дана 17.06.2016. сачинила Извештај о стручној оцени:
Констатовано је да је пониђач доставио уредну документацију.
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ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА И ИЗВОРНОГ КОДА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА Е КАРТОН ВЕРЗИЈА 4
Редни
број

1.

Понуђач

,,ZIPSOFT''

Цена без
ПДВ-а на
месечном
нивоу

158.780,00

Цена са
ПДВ-ом на
месечном
нивоу

190.536,00

Укупна цена
без ПДВ-а на
годишњем
нивоу

1.905.360,00

Укупна цена са
ПДВ-ом на
годишњем
нивоу

Рок плаћања

Финансијски попуст

Рок
извршења
обавеза

Рок важења
понуде

2.286.432,00

35 дана од дана
испостављања
фактуре

20% на укупан износ, у
случају уплате у валути
од 35 дана од дана
испостављања фактуре

11 часова

35 дана

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са
следећим понуђачем:
,,ZIPSOFT'' – Нови Сад
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.905.360,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.286.432,00 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 пријема ове Одлуке, у складу са чланом 149 -159 Закона о
јавним набавкама.

Директор Дома здравља
Др Александар Омеровић
___________________________
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