Посл.бр. 9-1/17/5
дана 27.02.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Набавка ултразвучног апарата
,, АLPHA IMAGING''– Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.270.000,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.724.000,00 динара.
Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-1/17 од 04.01.2017. године, спроведен је отворени поступак
јавне набавке, те је дана 09.02.2017. године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке ултразвучног апарата.
Процењена вредност јавне набавке 2.350.000,00 динара
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр. 9-1/17/4 од 25.02.2017. године према коме следи:
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Благовремено, тј. до дана 09.02.2017. год. до 09:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Редни
број

1.
2.
3.
4.
5.

Назив понуђача
,,АLPHA IMAGING'' d.o.o. – Тошин бунар
6, Београд
,,AB TRADE'' D.O.O. – Билећка 14,
Београд
,,MEDICOM’’ doo – Поцерска 3, Шабац
,,MEDIGALA’’ – Господар Јевремова 45,
Београд
,,BEO MEDICAL TRADE’’ – Трговачка
16а спрат 2, апартман И; Тржни центар
Мондо, Београд

Број под
којим је
заведена
понуда

Датум

Сат

пријема

9-1/17-1

08.02.2017.

07:35

9-1/17-2

08.02.2017.

07:55

9-1/17-3

09.02.2017.

07:25

9-1/17-4

09.02.2017.

08:40

9-1/17-5

09.02.2017.

08:45

Неблаговремених понуда нема.
Понуђачи чије су понуде одбијене каo неприхватњиве или неодговарајуће и разлози зa oдбијање:
- Понуђачу ,,AB TRADE'' D.O.O. – Билећка 14, Београд, одбија се понуде јер није доставио сву потребну документацију која је тражена у
конкурсној документацији (Решење министарсва здравља, Решење АЛИМС-а, сертификат ISO 9001, завршни рачун за 2015.годину, као и табелу у
оквиру обрасца понуде).
- Понуђачу ,,BEO MEDICAL TRADE’’ - Трговачка 16а спрат 2, апартман И; Тржни центар Мондо, Београд одбија се понуда јер увидом у
конкурсну документацију и доступне јавне изворе података, као и званичну интернет презентацију компаније ,,SIUI'' Комисија за јавне набавке је
утврдила да модел Apogee 3500 не испуњава следеће минималне захтеване техничке карактеристике:
Захтев 1.7. – понуђени апарат нема могућности подешавања оперативне табле по висини, већ само закретање оперативне
конзоле
Захтев 4.1. – опсег фреквенције за понуђену конвексну сонду C3L60C износи 2-5 MHz (zahtevano je 1-6 MHz или шире)
Захтев 4.2. – опсег фреквенције за трансвагиналну сонду V6L11C износи 4-9 MHz (zahtevano je 3-9 MHz или шире), док угао скенирања износи
157° (zahtevano je минимум 175°).
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услови плаћања

Рок испоруке

Гарантни рок

Рок важења
понуде

1.

,,AB TRADE''

3.300.000,00

3.960.000,00

30 дана

30 дана

12 месеци

60 дана

2.

,,BEO MEDICAL TRADE’’

1.947.000,00

2.336.400,00

30 дана

45 дана

12 месеци

60 дана
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењује се критеријум – најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнужу 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.
6. Уговор о јавној набавци се додељује:
Ред.
Бр.

Понуђач

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Услови плаћања

Рок
испоруке

Гарантни рок

Рок важења
понуде

1.

,,АLPHA IMAGING''

2.270.000,00

2.724.000,00

30 дана

60 дана

12 месеци

60 дана

2.

,,MEDICOM’’

2.337.500,00

2.805.000,00

30 дана

60 дана

12 месеци

60 дана

3.

,,MEDIGALA’’

2.312.000,00

2.774.400,00

30 дана

60 дана

12 месеци

60 дана

С обзиром да је понуда прихватљива, предлажено је директору Дома здравља закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,, АLPHA IMAGING''– Београд,
вредност уговора (без ПДВ-а) 2.270.000,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 2.724.000,00 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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