III-7/5
Дана 12.11.2013. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и на основу Извештаја Комисије за јавне набавке по
спроведеном поступку јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива бр. III-7
директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/AI, додељује се:
Понуђачу : „ Makler’’ доо Београд, Београдска бр.39

Образложење
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова упутио је дана 06.08.2013. године Управи за
јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, те је по позитивном мишљењу 404-02-1685/13 од 24.10.2013. године
донета одлука о покретању преговарачког поступка.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.dzspazova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Здравствeна установа
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Добра
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
- набавка лабораторијских реагенаса за биохемијски анализатор HmX/AI
шифра из Општег речника набавке
- 33696500
Набавка је предвиђена у Плану јавних набавки Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара
Пазова, у делу набавка добара - 426753 (лабораторијски материјал) .

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 960.000,00 дин без ПДВ-а
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ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ
ПРИМЕНУ:
Преговарачки поступак без предходног објављаивања позива у складу са чл.36. ст.1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012), спроводи се обзиром да је фирма ``Makler``
д.о.о. из Београда ексклузивни дистрибутер и једини овлашћен за продају, сервис, и техничку подршку
за производе произвођача Beckman Coulter, a биохемијски анализатор HmX/AI је апарат наведеног
произвођача, с тога набавку реагенаса истог може обавити само овлашћена фирма ``Makler`` доо
Београд.
Благовремено, тј. дана _08.11.2013. год. до 10 сати, пристигла је понуда:

Редни
број
1.

Број под којим
је понуда
заведена
III-7-2/1

Назив понуђача

“Makler“ ,Београдска 39, Београд

Датум
пријема

Сат

07.11.2013.

10:00

Број под којим је понуда заведена: III-7-2/1
Назив понуђача: “makler“ ,Београдска 39, Београд
РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ HmX/Al

Цена:1.330.369,92 (без ПДВ-а), 1.596.443,90 (са ПДВ-ом)
РОК ПЛАЋАЊА: 60 дана од дана испоруке.
РОК ИСПОРУКЕ: 24 часа од пријема поруџбине.
У току преговарања овлашћени представник понуђача је понудио попуст од 4% на укупну цену из
понуде.
И поред попуста на понуђену цену, понуђена цена је већа од процењене вредности. Без обзира на
наведено комисија за јавне набавке сматра да понуду треба прихватити, имајући у виду да је
понуђач,, Makler’’ – Београд, једини овлашћени дистрибутер реагенаса за биохемијски анализатор
HmX/AI, a што је неопходно за адекватан рад лабораторијске службе и установе у целини.
Комисија за јавне набавке предложила је доделу Уговара о јавној набавци понуђачу ,, Makler“ Београдска 39, Београд, те је сходно наведеном донета Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор Дома здравља
Др Рада Инђић
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