Посл.бр. 10-5/16/5
дана 05.02.2016. 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 средстава за микробиологију додељује се уговор о јавној набавци
следећим понуђачима:
Партија бр.1
,,BIT HEALTH SOLUTIONS“ – Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 236.400,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 283.680,00 динара.
Партија бр.2
,,IDE- COM“ – Рума
вредност уговора (без ПДВ-а) 345.600,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 414.720,00 динара.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 105/16 од 25.01.2016. године, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, те је дана
03.02.2016. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке
одржавање софтвера.
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Процењена вредност јавне набавке: 585.600,00 динара
Бр.
партије
1.
2.

Назив партије

Процењена вредност

Одржавање софтверског програма NexTBIZ
Одржавање софтверског програма – Материјално
књиговотство апотеке

240.000,00
345.600,00

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.

,,BIT HEALTH SOLUTIONS'' – Љермонтова
13, Београд

10-5/16/1-2/1

02.02.2016.

08:00

2.

,,IDE- COM'' – Вељка Дугошевића 138, Рума

10-5/16/2-2/1

02.02.2015.

10:55

Сат

пријема

Неблаговремених понуда нема.
Критеријуми за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Комисија за јавне набавке је дана 04.03.2016. сачинила Извештај о стручној оцени:
Констатовано је да су сви пониђачи доставили уредну документацију.

Партија бр.1 Одржавање софтверског програма NexTBIZ
Редни
број
1.

Понуђач
,,BIT HEALTH
SOLUTIONS''

Цена без ПДВа на месечном
нивоу

Цена са
ПДВ-ом на
месечном
нивоу

Укупна цена
без ПДВ-а на
годишњем
нивоу

Укупна цена са
ПДВ-ом на
годишњем
нивоу

Рок
плаћања

19.700,00

23.6400,00

236.400,00

283.680,00

15 дана

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,BIT HEALTH SOLUTIONS“ – Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 236.400,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 283.680,00 динара.
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Партија бр.2 Одржавање софтверског програма – Материјално књиговотство апотеке
Редни
број
1.

Понуђач

Цена без ПДВа на месечном
нивоу

Цена са
ПДВ-ом на
месечном
нивоу

Укупна цена
без ПДВ-а на
годишњем
нивоу

Укупна цена са
ПДВ-ом на
годишњем
нивоу

Рок
плаћања

,,IDE- COM''

28.800,00

34.560,00

345.600,00

414.720,00

15 дана

Обзиром да је понуда исправна и прихватљива, предложено је директору Дома здравља
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,IDE- COM“ – Рума
вредност уговора (без ПДВ-а) 345.600,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 414.720,00 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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