Дом здравља Бојник
Ул.Стојана Љубића бб
Број:443
Датум:24.06.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама Републике Србије
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 68/2015), у поступку
јавне набавке мале вредности за набавку медицинског потрошног
материјала, ЈНМВ бр.8/2020. а на предлог Комисије за јавну набавку
медицинског потрошног материјала, директор Дома здравља Бојник др
Томислав Младеновић доноси следећу:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
За јавну набавку мале вредности
Медицинског потрошног материјала
ЈНМВ 8/2020.

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку медицинског
потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник, ЈНМВ 8/2020.
уговор ће се закључити са следећим понуђачима:
1. За партију број 1. Санитетски медицински материјал, уговор ће се
доделити понуђачу „Синовафрм“ Доо Београд, ул. Косте Нађа 31,
Београд, по цени од 190.701,00 динара без ПДВ,
2. За партију број 3. Медицинска пластика, Уговор ће се доделити
понуђачу „Фармалогист“ Доо Београд, Миријевски булевар бр.3, по
цени од 162.657,00 динара без ПДВ,у складу са чланом 107. Закона о
јавним набавкама,
3. Зс партију број 4. Рентген филмови, уговор ће се доделити понуђачу
„Медиком“ Шабац, Доо, Ул.Поцерска бр. 3, по цени од 181.425,00
динара без ПДВ,у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама,

4. За партију број 5. Растоври и потрошни материјал за биохемиски
анализатор Neo Chem или одговарајући уговор ће се доделити
понуђачу „Нео Медика“ Доо Ниш, Бул.Св.Цара Константина 82-86, по
цени од 361.953,00 динара без ПДВ,
5. За партију број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија-медоник
или одговарајући, Уговор ће се доделити понуђачу „Скор“ Доо Ниш,
ул.Светозара Марковића 22, по цени од 235.250,00 динара без ПДВ,у
складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама,
6. За партију број 7. Лабораторијски материјал, уговор ће се доделити
понуђачу „Нео Медика“ Доо Ниш, ул. Св.цара Константина 82-86 Ниш,
по цени од 70.190,00 динара без ПДВ.

Образложење
У циљу несметаног обављања здравствене делатности у Дому здравља
Бојник покренут је поступак јавне набавке мале вредности медицинског
потрошног материјала, ЈНМВ 8/2020. oдлуком број 351 од 26.05.2020.
године.
У ту сврху објављен је позив за подношење понуда и конкурсна
документација на Порталу јавних набавки.
Предмет јавне набавке је: јавна набавка медицинског потрошног
материјала за потребе Дома здравља Бојник за 2020/2021. Годину.
Наручилац:Дом здравља Бојник,
Ознака из општег речника набавке: 33140000-медицински потрошни
материјал.
Поступак отварања вођен је дана 19.06.2020. године са почетком у
12,30 часова у канцеларији директора дома здравља.

Јавна набавка подељена је по партијама са процењеним вредностима:
1. Партија број 1. Санитетски медицински материјал, процењене
вредности:204.812,00 динара без ПДВ,

2. Партија број 2. Остали потрошни материјал, процењене вредности:
239.947,00 динара без ПДВ,
3. Партија
број
3.
Медицинска
пластика,
процењене
вредности:151.487,00 динара без ПДВ,
4. Партија број 4. Рентген филмови, процењене вредности: 191.062,00
динара без ПДВ,
5. Партија број 5. Раствори и потрошни материјал за биохемијски
анализатор
Neo
Chem
или
одговарајући,
процењене
вредности:362.053,92 динара,
6. Партија број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија-Медоник или
одговарајући, процењене вредности 221.308,00 динара без ПДВ,
7. Партија
број
7.
Лабораторијски
материјал,
процењене
вредности:70.190.00 динара без ПДВ.
Укупна процењена вредност
динара без ПДВ.

јавне набавке износи: 1.440.859,92

Средства за ову јавну набавку предвиђена су финансијским планом а
обезбеђена су из средстава РФЗО.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су
на Порталу јавних набавки дана 03.06.2020. године.
Благовремено односно до 19.06.2020. године, поднесте су следеће
понуде:

Број
понуде

завођења Датум пријема

Сат и минут

Понуђач
„Фармалогист“
Београд
„Скор“ Ниш
„Синифарм“
Београд
„Гросис“ Ниш

394

15.06.2020.

8,50

412
413

17.06.2020.
18.06.2020.

13,20
12,00

414

18.06.2020.

12,20

415

18.06.2020.

12,25

416

18.06.2020.

13,02

421

19.06.2020.

11,40

„Медиком“
Шабац
„Нео
медика“
Ниш
„Нова
гросис“
Ниш

Комисја је констатовала да неблаговремених понуда није било и да су
све садржале потребну пратећу документацију из позива и конкурсне
документације.

Отварање приспелих понуда одржано је дана 19.06.2020. у
просторијама Дома здравља Бојник са почетком у 12,30 часова о чему је
вођен записник број 422 од 19.06.2020. године.

У поступку јавног отварања понуда, комисија је утврдила следеће:

Подаци о понудама:

Број завођења
П006865 од 10.06.2020.
Понуђач
„Фармалогист“ Доо, Миријевски булевар 3, Београд
Подаци
о Партија број 3. Цена без ПДВ-162.657,60 динара, цена са
партијама
ПДВ 178.923,36 динара
Гарантни рок
12 месеци
Важност понуде 60 дана
Рок плаћања
Минимум 30 дана максимум 90 дана
Рок испоруке

1 дан

Број завођења
28-06-20 од 11.06.2020.
Понуђач
„Скор“Доо Ниш, Светозара Марковића 22, Ниш
Подаци
о Партија број 6. Цена без ПДВ-235.250,00 динара, са ПДВ
партијама
282.300,00 динара
Гарантни рок
12 месеци
Важност понуде 60 дана
Рок плаћања
30 дана
Рок испоруке

2 дана

Број завођења

289 од 08.06.2020.

Понуђач
Подаци
партијама

„Синофарм“ Доо Београд, Ул.Косте Нађа 31, Београд
о Партија број 1. Цена 190.701,00 динара без ПДВ и
220.741,20 динара са ПДВ,
Партија број 2. Цена без ПДВ 480.908,50 динара и
514.483,20 динара са ПДВ,
Партија број 3. Цена без ПДВ 168.400,00 динара и са ПДВ
цена 185.340,00 динара.
Гарантни рок
24 месеца,
Важност понуде 90 дана
Рок плаћања
90 дана

Рок испоруке

1 дан

Број завођења
138 од 16.06.2020.
Понуђач
„Гросис“ Доо Ниш, Пантелејска 77, Ниш
Подаци
о Партија број 1. Цена без ПДВ 300.770,00 динара, са ПДВ
партијама
цена 360.924,00 динара,
Гарантни рок
12 месеци,
Важност понуде 60 дана
Рок плаћања
Одложено, 31 дан
Рок испоруке

1 дан од дана требовања

Број завођења

1788 од 16.06.2020.

Понуђач
Подаци
о
партијама
Гарантни рок
Важност понуде
Рок плаћања

„Медиком“ Доо Шабац, Поцерска 3
Партија број 4. Цена без ПДВ 181.425,00 динара, са ПДВ
цена 217.710,00 динара.
12 месеци
60 дана
30 дана

Рок испоруке

2 дана

Број завођења
189/20 од 16.06.2020.
Понуђач
„Нео Медика“ Доо Ниш, Булевар Св.Цара Константина 8286 Ниш
Подаци
о Партија број 5. Цена 361.953,92 динара без ПДВ,цена са
партијама
ПДВ 434.344,71 динара,
Партија број 7. Цена 70.190,00 динара без ПДВ односно
83.823,00 динара са ПДВ.
Гарантни рок
12 месеци
Важност понуде 65 дана

Рок плаћања

35 дана

Рок испоруке

1 дан

Број завођења
90/20 од 18.06.2020.
Понуђач
„Нова Гросис“ Доо Ниш, Носиоци Карађорђеве Звезде 21,
Ниш
Подаци
о Партија број 1. по цени од 268.030,00 динара без ПДВ
партијама
односно 321.636,00 динара са ПДВ,
Партија број 2. По цени од 584.918,00 динара без ПДВ
односно 701.901,60 динара са ПДВ,
Партија број 3. По цени од 263.450,00 динара без ПДВ
односно 289.795,00 динара са ПДВ.
Гарантни рок
12 месеци
Важност понуде 60 дана
Рок плаћања
45 дана
Рок испоруке

1 дан.

Увидом у наведене понуде и применом критеријума најнижа понуђена цена,
Комисија је утврдила следеће:
За партију број 1.санитетски и медицински материјал
Понуду са најнижом ценом дао је „Синофарм“ Доо Београд у износу од
190.701,00 динара без ПДВ па комисија предлаже да се додели уговор овом
понуђачу.
За партију број 2. Остали потрошни материјал
Комисија је констатовала да су обе понуде далеко изнад процењене
вредности, нису прихватљиве, тако да се у овом поступку неће вршити
додела уговора ни једном од понуђача, што је и предлог наведене комисије.
За партију број 3.Медицинска пластика
Комисија је констатовала да је „Фармалогист“ Доо Београд дао понуду са
ценом од 162.657,00 динара, већом од процењене вредности ове партије
али да се она може прихватити, под условима из члана 107. Закона о јавним
набавкама,што је и предлог наведене комисије.

За партију број 4. Рентген филмови
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Медиком“Шабац једина и
да је цена дата у оквиру процењене вредности ове партије 181.425,00 динара
без ПДВ , тако да комисија предлаже да се закључи уговор са овим
понуђачем за ову партију.

За партију број 5. Растоври и потрошни материјал за биохемијски
анализатор Neo Chem или одговарајући
Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Нео Медика“ Доо Ниш у
оквиру процењене вредности за ову партију па комисија предлаже да се
закључи уговор са овим понуђачем за партију број 5 у износу од 361.953,00
динара без ПДВ.

За За партију број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија-Медоник или
одговарајући
Комисија је констатовала да је понуђач „Скор“ Доо Ниш дао понуду са ценом
већом од процењене вредности 235.250,00 динара без ПДВ али да се њему
може доделити иговор под условима из члана 107. Закона о јавним
набавкама, што је и предлог ове комисије,
За партију број 7. Лабораторијски материјал
Комисија је констатовала да је за ову партију најповољнију понуду дао
понуђач „Нео Медика“ Ниш по цени од 70.190,00 динара без ПДВ , која је у
оквиру процењене вредности ове партије тако да се том понуђачу може
доделити уговор о јавној набавци за ову партију, што и комисија предлаже
наручиоцу.

Комисија је предложила
наручиоцу да додели уговор напред
наведеним понуђачима под условима и на начин одређен Законом о јавним
набавкама Републике Србије што је директор и прихватио и донео напред
наведену одлуку.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки а у складу са одредбама члана 149. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник број“124/12, 14/15, 68/15.).

Директор,
Др Томислав Младеновић

