Посл.бр. 11-1/2/16/5
дана 12.04.2016. 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 медицинска помагала/РФЗО додељују се уговори о јавној набавци
следећим понуђачима:
Партија бр.1 Endotrahealna kanila metalna
,,INO PHARM''– Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 38.384,64 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 42.233,10 динара.
Партија бр.2 Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi COUNTUR TS
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 403.800,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 444.180,00 динара.
Партија бр.3 Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi COUNTUR PLUS
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 841.250,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 925.375,00 динара.
Партија бр.5 Lancete za aparat COUNTUR za određivanje glukoze u krvi
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 63.480,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 69.828,00 динара.
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Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 111/2/16 од 29.03.2016. године, спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, те је дана 07.04.2016. године извршено јавно отварање прикупљених
понуда за поступак јавне набавке медицинска помагала/РФЗО.
Процењена вредност јавне набавке: 1.448.922,64 динара

Партиј
а бр.

Процењена
вредност

Назив партије

1.

Endotrahealna kanila metalna

38,384.64

2.

Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi

403,800.00

3.

Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi

841,250.00

Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi

100,950.00

Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi

63,480.00

Lancete za aparat za određivanje glukoze u krvi

1,058.00

4.
5.
6.

Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача
Број под
којим је
заведена
понуда

Датум

Редни
број

Назив понуђача

1.

,,MEDINIC’’ – Даничарева 57, Београд

11-1/2/16/2-2/1
11-1/2/16/3-2/1
11-1/2/16/5-2/1

06.04.2016.

07:10

2.

,,INO PHARM’’ – Браће Ковач 1, Београд

11-1/2/16/1-2/1

06.04.2016.

10:40

Сат

пријема

Неблаговремених понуда нема.
Критеријуми за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде, примењивао
се критеријум – економски најповољнија понуда.

Попуст на цену (цена лекова коју је формирао РФЗО на дан објављивања јавне набавке) -------------------------95 бодова (пондера)
Рок испоруке ---------------------------------------------------5 бодова (пондера)
Услови попуста на цену се вреднују са 95 бодова (пондера) према следећој формули:

2

Понуда са највећим попустом на цену добија максималан број бодова (пондера) – 95, а
остале понуде за дату партију вреднују се према формули:

ZP
Z = --------------- x 95
ZPmax
Z - број пондера за критеријум Попуст на цену из Ценовника Наручиоца
ZPmах – највећи понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за конкретну партију
ZP – понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за понуду чији се број бодова
(пондера) утврђује
Рок плаћања је 60 дана од дана испoстaвљања фактурe.
Рок испоруке се вреднује са 5 бодова (пондера) на следећи начин:
- Понуђен рок испоруке до 24 часа и 24 часа од наруџбе се вреднује са 5 бодова (пондера);
- Понуђен рок испоруке преко 24 часа од наруџбе се вреднује са 0 бодова (пондера).
НАПОМЕНА: РОК ИСПОРУКЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 48 ЧАСОВА ОД МОМЕНТА
НАРУЏБЕ.
Понуда која буде сачињена супротно овој напомени, биће одбијена
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по
напред наведеним критеријумима.
Уколико две или више понуда добију исти број пондера, као најповољнија ће бити одабрана она
чији је понуђач добио више партија. Уколико два или више понуђача имају исти број бодова и
исти број додељених партија уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва запримљена
кој наручиоца.
Комисија за јавне набавке је дана 08.04.2016. сачинила Извештај о стручној оцени:
Нема понуђача чије су понуде одбијене.
Прихватњиве понуде:
Партија бр.1 Endotrahealna kanila metalna
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Попуст на
јединичну
цену

Рок испоруке

1.

,,INO PHARM''

38.384,64

42.233,10

0,00

24 часа

БОДОВАЊЕ
Ред.
Бр.

Понуђач

Попуст на цену

Рок испоруке

Укупно бодова

1.

,,INO PHARM''

0

5

5

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
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,,INO PHARM''– Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 38.384,64 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 42.233,10 динара.

Партија бр.2 Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi COUNTUR TS
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Попуст на
јединичну
цену

Рок испоруке

1.

,,MEDINIC’’

403.800,00

444.180,00

0,00

24 часа

БОДОВАЊЕ
Ред.
Бр.

Понуђач

Попуст на цену

Рок испоруке

Укупно бодова

1.

,,MEDINIC’’

0

5

5

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 403.800,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 444.180,00 динара.
Партија бр.3 Test trake za određivnje nivoa glukoze u krvi COUNTUR PLUS
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Попуст на
јединичну
цену

Рок испоруке

1.

,,MEDINIC’’

841.250,00

925.375,00

0,00

24 часа

БОДОВАЊЕ
Ред.
Бр.

Понуђач

Попуст на цену

Рок испоруке

Укупно бодова

1.

,,MEDINIC’’

0

5

5

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 841.250,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 925.375,00 динара.
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Партија бр.5 Lancete za aparat COUNTUR za određivanje glukoze u krvi
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Попуст на
јединичну
цену

Рок испоруке

1.

,,MEDINIC’’

63.480,00

69.828,00

0,00

24 часа

БОДОВАЊЕ
Ред.
Бр.

Понуђач

Попуст на цену

Рок испоруке

Укупно бодова

1.

,,MEDINIC’’

0

5

5

Обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,MEDINIC'' – Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 63.480,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 69.828,00 динара.
Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве на
Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним набавкама.
Директор
Дома здравља
Др Александар Омеровић
___________________________

5

