Посл.бр. 9-2/18/5
дана 26.03.2018.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

ЕКГ траке
,,VELEBIT'' – Нови Сад,
вредност уговора (без ПДВ-а) 129,060.00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 154,872.00 динара.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 9-2/18/1
од 21.02.2018.године, спроведен је отворени поступак јавне набавке, те је дана 26.03.2018.
године извршено јавно отварање прикупљених понуда за поступак јавне набавке санитетског
материјала – ЕКГ траке.
Процењена вредност јавне набавке 150.000,00 динара
Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној оцени понуда бр.9-2/18/4 од
26.03.2018.године према коме следи:
Благовремено, тј. до дана 26.03.2018. год. до 08:00 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:
Редни
број

Назив понуђача

1.

,,VELEBIT’’ – Булевар Војводе Степе 64,
Нови Сад

Број под којим је
заведена понуда

Датум

Сат

пријема
9-2/18/2-1

23.03.2018.

08:15

Неблаговремених понуда нема.
Нема понуђача 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 ће се извршити
применом критеријума „Економски најповољнија понуда''
Цена---------------------------------------60 бодова (пондера)
Услови плаћања---------------------20 бодова (пондера)
Рок испоруке -------------------------20 бодова (пондера)
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА максимално 60 бодова
 Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број
Бодова-----------------------------------------------------------------------------60 пондера
Број бодова рачуна се по формули:
Најнижа понуђена укупна вредност партије x 60
Укупна вредност партије вреднованог понуђача
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА максимално 20 бодова
 Понуђачу са најповољнијим условима плаћања, додељује се максимално број
Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера
(понуђачу се оставља могућност да сам дефинише услове плаћања која нуди.
Дужину плаћања понуђач исказује у данима.)


За плаћање oд 60 - 70 дана.............................................0 пондера



За плаћање oд 71 – 80 дана............................................10 пондера



За плаћање од 81 – 90 дана............................................20 пондера
3. РОК ИСПОРУКЕ максимално 20 бодова

 Понуђачу са најкраћим роком испоруке, додељује се максимално број
Бодова------------------------------------------------------------------------------20 пондера
 Испорука од момента наруџбине до 24 сата...........................20 пондера
 Од 25 часова до 48 часова ...................................................15 пондера

 Од 49 часова до 72 часа........................................................10 пондера
 Од 73 часа до истека крајњег рока од 120 часова..................0 пондера
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исти број бодова (пондера), као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача чија је референтна листа веће вредности. 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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Уговор о јавној набавци се додељује:
Екг траке
Редни
број

Понуђач

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Рок плаћања

Рок испоруке

Рок
важења
понуде

1.

,,VELEBIT’’

129,060.00

154,872.00

90 дана

24 часа

60 дана

БОДОВАЊЕ
Редни
број

Понуђач

Укупна цена без
ПДВ-а

Рок плаћања

Рок испоруке

Укупно
бодова

1.

,,VELEBIT’’

60

20

20

100

С обзиром да је понуда прихватљива, предложено је директору Дома здравља
закључење уговора о јавној набавци са следећим понуђачем:
,,VELEBIT'' –Нови Сад,
вредност уговора (без ПДВ-а) 129,060.00 динара.
вредност уговора (саПДВ-ом) 154,872.00 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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