Посл.бр. 9-13/16/5-1
дана 2702.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 9 У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ
КОЈИ ЗАВИСИ ОД ТИПА МАШИНЕ
Партија бр. 9 Суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на конекторима, 720g ;
Произведен у складу са Европском фармакопејом, за апарате Innova
,,R&B MEDICAL COMPANY’’- Љуба Вучковића 22/20, Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.793.880,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.973.268,00 динара.
Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-13/16 од
23.12.2016.године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 31.01.2017. године
извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке материјал за дијализу који
зависи од типа машине.
Процењена вредност партије број 9 је: 2.120.800,00 динара
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда за партију број 9, бр.913/16/4-1 од 27.02.2017. године према коме следи:
Благовремено, тј. до дана 31.01.2017. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача,
за наведену партију:
Број под
којим је
заведена
понуда

Редни
број

Назив понуђача

1.

,,FARMALOGIST’’ – Миријевски булевар
3, Београд

9-13/16/9-2/1

,,MEDICON’’- Војвођанска 97, Деч

9-13/16/1-2/1
9-13/16/2-2/1
6-13/16/3-2/1
9-13/16/4-2/1
9-13/16/5-2/1
9-13/16/6-2/1
9-13/16/7-2/1
9-13/16/8-2/1
9-13/16/9-2/2
9-13/16/10-2/1
9-13/16/17-2/1
9-13/16/18-2/1

2.

Датум

Сат

пријема
30.01.2017.

07:30

31.01.2017.

07:25

1

3.

,,R&B MEDICAL COMPANY’’ – Љуба
Вучковића 22/20, Београд

9-13/16/9-2/3

31.01.2017.

07:45

Неблаговремених понуда нема.
Сви понуђачи су доставили исправну понуду.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.
Партија бр. 9 Суви бикарбонат у одговарајућем паковању са капицама на конекторима, 720g ;
Произведен у складу са Европском фармакопејом, за апарате Innova
Ред.
број

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Рок
плаћања

Рок
испоруке

1.

,,FARMALOGIST’’

2.120.040,00

2.332.044,00

60 дана

1 дан

2.

,,MEDICON''

2.083.800,00

2.292.180,00

60 дана

2 дана

3.

,,R&B MEDICAL
COMPANY’’

1.793.880,00

1.973.268,00

61 дан

1 дан

У поступку стручне оцене понуда Комисија за јавне набавке је упутила захтев понуђачима:
- ,,FARMALOGIST’’ Београд;
- ,,MEDICON'' – Деч;
- ,,R&B MEDICAL COMPANY’’ – Београд;
да доставе лабораторијску потврду о ниво ендотоксина за партију број 9. До датума који је одређен у
захтеву лабораторијску потврду су доставили понуђачи:
- ,,MEDICON'' – Деч;
- ,,R&B MEDICAL COMPANY’’ – Београд;
Достављене потврде су анализиране и уважене, те је Комисија за јавне набавке је сходно критеријуму
- најнижа понуђена цена и добијеним потврдама извршила стручну оцену и донела следећу одлуку:
С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,R&B MEDICAL COMPANY’’ – Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 1.793.880,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 1.973.268,00 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
Спец. др мед. Александар Омеровић
___________________________
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