Посл.бр. 9-8/17/5
дана 07.08.2017.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

Хематолошки реагенси за хематолошки бројач Microsemi CRP
,,LABTEH’’- Н. Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 354.900,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 425.880,00 динара.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 9-8/17/1
од 04.07.2017.године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 07.08.2017.
године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке
лабораторијских реагенаса- материјала, кличине за 4 месеца.
Процењена вредност јавне набавке - 360.000,00 динара
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр. 9-8/17/4 од
07.08.2017. године према коме следи:
Благовремено, тј. до дана 07.08.2017. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:

Редни
број

Назив понуђача

,,LABTEH’’ – Милутина Миланковића 7б,
Н. Београд
Неблаговремених понуда нема.
1.

Број под којим
је заведена
понуда

Датум
пријема

9-8/17/2/1

02.08.2017.

Сат

08:40

Нема понуђачи чије су понуде одбијене.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде, примењује се
критеријум – економски најповољнија понуда.


1.цена ............................................................................... до 35 пондера

- цена партије представља укупну, коначну, вредност партије;
- Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број бодова (35
пондера);
- Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле:

Најнижа коначна понуђена цена/ вредност партије бодованог понуђача x 35 пондера



2.квалитет понуде............................................................ до 50 пондера

CE сертификат.............................................. 10 пондера
уколико не приложи сертификат добија 0 пондера
ISO13485 сертификат произвођача............10 пондера
уколико не приложи сертификат добија 0 пондера
Сертификат анализе произвођача...............10 пондера
уколико не приложи сертификат добија 0 пондера
Унификација производа и произвођача......20 пондера
максималан број – 20 пондера добија понуђач који понуди реагенсе од истог
произвођача, понуђач који понуди реагенсе од два или три различита произвођача
добија 10 пондера док за више од три различита произвођача понуђач добија 0 пондера
Понуђач је дужан да приложи сертификат ISO 9001. Уколико га не приложи, понуда
ће бити одбијена као неисправна.


3.Рок плаћања...................................................................0 - 15 пондера
Рокови плаћања:

oд 60 - 65 дана................................................0 пондера
oд 66 – 75 дана.............................................10 пондера
од 76 до 90 дана...........................................15 пондера
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по
напред наведеним критеријумима.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, 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 чија понуда је прва запримљена код наручиоца.
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Хематолошки реагенси за хематолошки бројач Microsemi CRP
Ред.
број

Понуђач

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Рок
плаћања

Рок
испоруке

CE

ISO
9001

ISO
13485

Сертификат
Анализе
Произвођача

1.

,,LABTEH’’

354.900,00

425.880,00

90 дана

24 часа

Да

Да

Да

Да

БОДОВАЊЕ
Ред.
број

Понуђач

Укупна
цена без
ПДВ-а

CE

ISO
13485

Сертификат
Анализе
Произвођача

Унификација
производа и
произвођача

Рок
плаћања

Укупно
бодова

1.

,,LABTEH’’

35

10

10

10

20

15

100

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља закључење
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,LABTEH’’- Н. Београд
вредност уговора (без ПДВ-а) 354.900,00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 425.880,00 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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