Наручилац
Адреса
Место

Дом здравља ,,Краљево’’
Југ Богданова 110

Краљево
Број одлуке
14 – 11/19 – 7
Датум
05.12.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/15,
68/15), директор доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора
Бира се као најповољнија понуда за набавку добара:
За Партију 1- Суви стерилизатор понуда понуђача „Superlab“ Beograd заводни број
2788 од 29.11.2019. године.
За Партију 2- Инхалатор ултразвучни понуда понуђача „Prizma“ Крагујевац заводни
број 2787 од 29.11.2019. године.
За Партију 3-Административна опрема понуда понуђача,,Actual promet“ Краљево
заводни број 2806 од 03.12.2019. године.
ОБ Р А З Л О Ж Е Њ Е
Дом здравља ,,Краљево’’, као наручилац, је дана 22.11.2019. године донео одлуку о
покретању поступка ЈНМВ број 5 – 1589/1 за набавку добара обликовану по партијама:
Партија 1-Суви стерилизатор
Партија 2-Инхалатор ултразвучни
Партија 3-Административна опрема
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки дана 22.11.2019. године као и на својој интернет страници.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 03.12.2019. године са почетком у
10 часова и 15 минута.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 14 – 10/19 – 5 од 04.12.2019. године,
Комисија за јавне набавке је констататовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
×
Услуге
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Ознака из општег речника набавки
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)
Процењена вредност јавне набавке за партију 1
(без ПДВ-а)
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Медицинска и административна опрема
14-11/19
Медицинска опрема(oзнaкa3310000)
Административна опрема(oзнaкa 39131000),
(oзнaкa 39130000).
1.354.999,99 динара
150.000,00 динара

Процењена вредност јавне набавке за партију 2
(без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за партију 3
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 1
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 1
(са ПДВ-ом)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 2
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 2
(са ПДВ-ом)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 3
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за партију 3
(са ПДВ-ом)

63.333,33 динара
1.141.666,66 динара
149.650,00 динара
179.580,00 динара
63.204,54 динара
69.524,99 динара
1.141.663,42 динара
1.369.996,10 динара

3) До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле je 5
понудa.
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Понуђач
„Prizma“ Крагујевац
„Superlab“ Београд
,,Vaga” Краљево
,,Novi drvo art”Краљево
,,Actual promet“Краљево

Број понуде
2787
2788
2794
2805
2806

Датум подношења понуде
29.11.2019.
29.11.2019.
02.12.2019.
03.12.2019.
03.12.2019.

4) Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
5) Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлог за њихово
одбијање:
- Понуда понуђача „Novi drvo Art“ из Краљева заводни број 2805 од 03.12.2019.
године је неприхватљива јер није достављено средство финансијског
обезбеђења које је тражено сходно прилогу 4. конкурсне документације став
19.1, као и сходно прилогу 8. конкурсне документације.Такође вредност
понуде понуђача од 1.572.600,00 динара прелази очекивану вредност за дату
партију која износи 1.141.666,66 динара.
- Понуда понуђача ,,Вага –Либела“ из Краљева заводни број наручиоца 2794 од
02.12.2019.године је неприхватљива јер је достављена по првобитно
објављеној конкурсној документацији.Обзиром да је наручилац у законском
року урадио измену конкурсне документације и продужио рок за доставу
понуде, дата понуда није у складу са измењеном конкурсном
документацијом.Такође наведени понуђач није доставио средство
финансијског обезбеђења које је тражено сходно прилогу 4. конкурсне
документације став 19.1, као и сходно прилогу 8. конкурсне документације.
6) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Партија 1- Суви стерилизатор
Р. бр.
Понуђач
1.

Вредност (без ПДВ)

„Superlab“ Београд

149.650,00 динара
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Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је једина пристигла понуда
понуђачa „Superlab“ Београд. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је
очекивана вредност 150,000,00 динара, а понуђена вредност 149.650,00 динара,
комисија je предложила наручиоцу његов избор.
Партија 1- Инхалатор ултразвучни
Р. бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
„Prizma“ Крагујевац
63.204,54 динара
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је једина пристигла понуда
понуђачa „Prizma“ Крагујевац. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је
очекивана вредност 63.333,33 динара, а понуђена вредност 63.204,54 динара,
комисија je предложила наручиоцу његов избор.
Партија 3- Административна опрема
Р. бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
„Actual promet“ Краљево
1.141.663,42 динара
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је једина исправна понуда
понуђачa „Actual promet“ Краљево. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је
очекивана вредност 1.141.666,66 динара, а понуђена вредност 1.141.663,42 динара,
комисија je предложила наручиоцу његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора
којом се понудa из става 1. бира као најповољнија.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке
на Порталу јавних набавки.
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР,
________________________________________
Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине
и мастер менаџмента у здравству
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