Наручилац
Адреса
Место

Дом здравља ,,Краљево’’
Југ Богданова 110

Краљево
Број одлуке
12 – 2/16 – 3
Датум
24.05.2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/2015,
68/2015), директор доноси:

О Д Л У КУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА за набавку добара:
- За партију 1 - Медијум за покривање предметних стакала за апарат DAKO COVER
SLIPPER понуда понуђача „Flora komerc“ Горњи Милановац заводни број 1193 од
23.05.2016. године
- За партију 2 - Дрвене шпатуле и ендоцервикалне четкице понуда понуђача
„Superlab“ Београд заводни број 1182 од 20.05.2016. године

ОБ Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дом здравља "Краљево“, као наручилац је дана 13.05.2016. године донео одлуку о
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у
складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама број 5 – 306 за јавну
набавку добара – потрошни медицински материјал, редни број јавне набавке 12 – 2/16.
Јавна набавка је обликована у 2 партије.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки дана 13.05.2016. године, на својој интернет страници.
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 12 – 2/16 – 2 од 24.05.2016. године, Комисија за
јавне набавке је констататовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
×
Услуге
Радови
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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 (без ПДВ) за партију 1.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 1.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 1.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ) за партију 2.
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ) за партију 2.

Потрошни медицински материјал
12 – 2/16
Медицински потрошни материјал
(oзнaкa 33140000)
347.090,00 динара
156,090.00 динара
191,000.00 динара
151,360.00 динара
181,632.00 динара
144,900.00 динара
173,880.00 динара

3) Благовремено, 23.05.2016. године до 11 часова пристигле су понуде понуђача:
Р.бр.
Назив понуђача
Број понуде
Датум подношења понуде
1.
„Superlab“ Београд
1182
20.05.2016.
2.
„Flora komerc“ Горњи Милановац
1193
23.05.2016.

4) Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.

5) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Партија 1 – Медијум за покривање предметних стакала за апарат DAKO COVER SLIPPER
Р. бр.
Понуђач
Вредност (без ПДВ)
1.
„Flora komerc“ Горњи Милановац
151.360,00 динара
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је једина пристигла понуда понуђачa
„Flora komerc“ Горњи Милановац. Иста је прихватљива и одговарајућа. Како је очекивана
вредност 156,090.00 динара, а понуђена вредност 151.360,00 динара, комисија предлаже
наручиоцу његов избор.

Партија 2 – Дрвене шпатуле и ендоцервикалне четкице
Р. бр.
Понуђач

Вредност (без ПДВ)

1.
„Flora komerc“ Горњи Милановац
190.000,00 динара
2.
„Superlab“ Београд
144.900,00 динара
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђачa
„Superlab“ Београд. Иста је одговарајућа и прихватљива. Како је очекивана вредност
191,000.00 динара, а понуђена вредност 144.900,00 динара, комисија предлаже наручиоцу
његов избор.
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6) Разлози за примену преговарачког поступка:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона предвиђено је да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ако у отвореном поступку није добио ниједну понуду или су све понуде
неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора, не мењају
Наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама,
јер су у отвореном поступку за предметну набавку поступак број ЈН 13 – 1/16, за
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки као и на
интернет адреси наручиоца дана 01.03.2016. године, донета одлука о обустави број
13 – 1/16 – 8 од 18.04.2016. године јер је пристигла понуда која је неодговарајућа
(понуда понуђача „Flora komerc“ Горњи Милановац заводни број 788 од 30.03.2016.
године), односно није пристигла ни једна понуда.

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 понуде из става 1. бирају као најповољније.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 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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