Наручилац

Специјална болница за интерне
болести Врњачка Бања

Адреса

8.Марта 12

Место

Врњачка Бања

Број одлуке

211/18

Датум

24.09.2018.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) директор “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” Врњачка Бања,
доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке лабораторијског потрошног материјала
Уговор се додељује понуђачу:
-за партију I-“Yunycom” d.o.o. Београд, заводни број понуде 207/18 од 14.09.2018.год.,
-за партију II-“Elitech SR” d.o.o. Београд, заводни број понуде 204/18 од 14.09.2018.год.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 06.09.2018.год. донео одлуку број 195/18 о покретању поступка јавне
набавке мале вредности за набавку лабораторијског потрошног материјала.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 06.09.2018.год.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су.
-за партију I- једна понуда;
-за партију II-три понуде.
Након отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 210/18 од 21.09.2018.год., Комисија за јавну
набавку је констатовала следеће:
1) Предмет јавне набавке: добра
2) Процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) за партију I
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) за партију II
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) за партију I

Лабораторијски потрошни материјал
Ознака из ОРН: 33696500
35/18
115.000,00 дин.
45.000,00 дин.
70.000,00 дин.
43.542,60 дин.

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а) за партију II
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) за партију I
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом) за партију II

69.394,27 дин.
52.251,12 дин.
75.875,64 дин.

3) Основни подаци о понуђачима:
Назив/име понуђача
Ред.
број
1.

“Elitech SR” d.o.o. Ниш, ул.Боже Јанковића 42
ПИБ: 103785529, МБ:17599704, тел:011/2467-119
“Scor” d.o.o. Ниш, ул. Светозара Марковића 22,
ПИБ: 100501811, МБ:07651406, тел/фах:024/5579-961
“ProMedia” d.o.o. Кикинда, ул.Краља Петра I,
ПИБ:100579471, МБ:08704210, тел: 0230/40-11-50
“Yunycom” d.o.o. Београд, ул.Булевар Ослобођења 185,
ПИБ:100219473, МБ:07445849, тел: 011/3606-923

2.
3.
4.

Заводни
број
понуде

Датум
пријема
понуде

204/18

14.09.2018.

205/18

14.09.2018.

206/18

14.09.2018.

207/18

14.09.2018.

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово
одбијање и понуђана цена тих понуде:
Назив/име
понуђача

Заводни
број
понуде

Понуђена
цена без ПДВ-а

Разлози за одбијање понуда

“Scor” d.o.o. Ниш

205/18

75.304,50 дин

“ProMedia” d.o.o.
Кикинда

206/18

63.547,50 дин

Понуда понуђача за партију II је
неприхватљива јер прелази износ
процењене вредности предмета
набавке наведене партије.
Понуда понуђача за партију II је
неприхватљива јер реагенс за LDH
не одговара траженој методи у
спецификацији понуде.

5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума: најнижа понуђена цена:
I- Потрошни материјал за пламени фотометар SEAC Fp
Р.б.
1.

Назив/име понуђача
“Yunycom” d.o.o. Београд

Понуђена цена (без ПДВ-а)
43.542,60 дин.

II- Реагенси за биохемијски анализатор
Р.б.
1.

Назив/име понуђача
“Elitech SR” d.o.o. Ниш

Понуђена цена (без ПДВ-а)
69.394,27 дин.

6) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Koмисије за јавну набавку о додели
уговора и нa основу законског овлашћења донета је одлука да се уговор додељује
понуђачу:
-за партију I-“Yunuycom” d.o.o. Београд, заводни број понуде 207/18 од 14.09.2018.год.;
-за партију II-“Elitech” d.o.o. Београд, заводни број понуде 204/18 од 14.09.2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки
ВД Директора
Специјалне болнице за интерне
болести Врњачка Бања
______________________
др Вања Балшић

