ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
Адреса: Др Мелгарда 1
Број: 2450
Датум: 23.9.2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 19 .9.2016.године, директор Дома
здравља Куршумлија доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Дом здравља Куршумлија, као наручилац, у поступку јавне набавке лабораторијског
материјала бр. 8/7-12/2016, Уговор о јавној набавци додељује понуђачима:
- Euromedicina Нови Сад - за партије 1 и 11

- Superlab Нови Београд – за партије 2, 3 и 5
- Promedia Кикинда – за партије 6, 10, 12 и 13
- Vicor Београд - за партију 7
- Nova Grosis Ниш – за партију 4
Образложење
Наручилац је дана 29.7.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке бр. 1988, за јавну набавку лабораторијског материјала.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 05.8.2016.године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 7 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 2417од 19.9. 2016. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: набавка лабораторијског материјала
Редни број јавне набавке у плану набавки: 8/7-12/2016
Процењена вредност јавне набавке је 3.500.000.00 динара .
Бр. партије

1

Назив партије

Реагенси и потрошни материјал за биохемијски
анализатор DIRUI CS T-240- отворени систем, реагенси
без баркода.

Процењена вредност

1.400.000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Реагенс и потрошни материјал за одређивање
електролита на апарату Easylyte Na+/K+/Ca2+/pH
Тест траке за анализу урина
Хемикалије
Остали потрошни материјал
Реагенси и потрошни материјал за одређивање
параметара PT/INR i fibrinogen
Затворени систем за узорковање крви
Микровакутајнери за одређивање седиментације са
очитавањем на 1 сат
Хром сумпорна киселина
Тест на окултно крварење у столици на имунохемијском
принципу
Реагенс и контролни материјал за одређивање
гликозилираног хемоглобина на апарату DCA Vantage
SIEMENS
Контакт активирајуће ланцете за микроузорковање
Екстерна контрола квалитета

90.000.00
116.000.00
65.000.00
170.000.00
150.000.00
820.000,00
4.000,00
10.000,00
40.000,00
500.000,00

15.000,00
120.000,00

2. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је понуда
заведена

Датум и час пријема
понуде

Promedia Кикинда

2293

06.9.2016. 9 ч 30 м

Superlab Нови Београд

2294

06.9.2016. 9 ч 40 м

Layon Београд

2295

06.9.2016. 9 ч 45 м

Vicor Београд

2296

06.9.2016. 9 ч 50 м

Nova Grosis Ниш

2297

06.9.2016. 9 ч 55 м

Neo Мedica Ниш

2303

06.9.2016. 12 ч

Euromedicina Нови Сад

2304

06.9.2016. 12 ч 05 м

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, на коју се партију односе и
разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача
чија је понуда одбијена

Vicor

Број партије

Партија бр.3

Београд

Neomedica
Ниш

Партија бр.3

Разлог за одбијање понуде
Понуда прелази износ процењене вредности за
партију 3. Наручилац је проценио вреност
партије на износ од 116.000,00 динара, а исту је
утврдио на основу потреба и вредности за
претходну годину и истраживањем цена на
тржишту .
Понуда прелази износ процењене вредности за
партију 3. Наручилац је проценио вреност
партије на износ од 116.000,00 динара, а исту је
утврдио на основу потреба и вредности за
претходну годину и истраживањем цена на
тржишту .

Понуђена цена

176.000,00

135.000,00

Euromedicina

Партија бр.3

Нови Сад

Партија бр.7

Layon
Београд

Promedia

Партија бр.8

Кикинда

Понуда прелази износ процењене вредности за
партију 3. Наручилац је проценио вреност
партије на износ од 116.000,00 динара, а исту је
утврдио на основу потреба и вредности за
претходну годину и истраживањем цена на
тржишту .
Понуда прелази износ процењене вредности за
партију 7. Наручилац је проценио вреност
партије на износ од 820.000,00 динара, а исту је
утврдио на основу потреба и вредности за
претходну годину и истраживањем цена на
тржишту .
Понуда прелази износ процењене вредности за
партију 8. Наручилац је проценио вреност
партије на износ од 4.000,00 динара, а исту је
утврдио на основу потреба и вредности за
претходну годину и истраживањем цена на
тржишту .

300.000,00

929.431,00

4.215,00

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста разлог
одбијања понуде):
__________________________________________________________________________________
3. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
а) Преглед прихватљивих понуда понуђача :
Назив/име
понуђача

Promedia
Кикинда

1.

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Р.б.
партије

Тест траке за анализу урина

98.000,00

5

Остали потрошни материјал

158.970,00

6

Реагенси и потрошни материјал за одређивање
параметара PT/INR i fibrinogen
Тест
на окултно крварење у столици на
имунохемијском принципу
Контакт
активирајуће
ланцете
за
микроузорковање
Екстерна контрола квалитета

12
13

2

2

3

148.950,00
20.600,00
4.800,00
70.208,00

3

Реагенс и потрошни материјал за одређивање
електролита на апарату Easylyte Na+/K+/Ca2+/pH
Тест траке за анализу урина

5

Остали потрошни материјал

10

3

Тест
на окултно крварење у столици на
имунохемијском принципу
Контакт
активирајуће
ланцете
за
микроузорковање
Затворени систем за узорковање крви

176.000,00

7

Затворени систем за узорковање крви

749.108,70

12

Контакт
активирајуће
микроузорковање

12

Vicor
Београд

Износ

3

10

SuperlabНови
Београд

Назив партије

81.420,00
89.400,00
128.898,00

ланцете

за

21.248,00
4.988,00

9.200,00

4

Nova
Ниш

5

Neomedica
Ниш

5

Grosis

Euromedicina
Нови Сад

4

Хемикалије

12

Контакт
активирајуће
микроузорковање

1

11

26.716,00
ланцете

за

Реагенси и потрошни материјал за биохемијски
анализатор DIRUI CS T-240- отворени систем,
реагенси без баркода
Реагенс и контролни материјал за одређивање
гликозилираног хемоглобина на апарату DCA
Vantage SIEMENS

5.400,00

1.399.045,47
499.400,00

б) Ранг листа понуђача :
Износ без ПДВ-а

Број партије

Назив понуђача

Партија 1

Euromedicina Нови Сад

1.399.045,47

Партија 2

Superlab Нови Београд

81.420,00

Партија 3

Superlab Нови Београд

89.400,00

Партија 4

Nova Grosis Ниш

26.716,00

Партија 5

Superlab Нови Београд

128.898,00

Партија 6

Promedia Кикинда

148.950,00

Партија 7

Vicor Београд

749.108,70
обуставља се

Партија 8

обуставља се

Партија 9
Promedia Кикинда

20.600,00
499.400,00

Партија 12

Euromedicina Нови Сад
Promedia Кикинда

Партија 13

Promedia Кикинда

70.208,00

Партија 10
Партија 11

4.800,00

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговоре треба доделити: понуђачима:
- Euromedicina Нови Сад - за партије 1 и 11

- Superlab Нови Београд – за партије 2, 3 и 5
- Promedia Кикинда – за партије 6, 10, 12 и 13
- Vicor Београд - за партију 7
- Nova Grosis Ниш – за партију 4
Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора са “Euromedicinом“ за партију 1 јавна набавка лабораторијског материјала
(без ПДВ-а): 1.399.045.47динара и за партију 11 (без ПДВ-а):499.400.00 динара.

Вредност уговора са “Superlabом“ јавна набавка лабораторијског материјала (без ПДВ-а) за
партију 2 - 81.420.00 динара. за партију 3 – 89.400.00 динара, за партију 5 – 128.898,00 динара.
Вредност уговора са “Promedia“ јавна набавка лабораторијског материјала (без ПДВ-а) за
партију 6 - 148.950.00 динара. за партију 10 – 20.600.00 динара, за партију 12 – 4.800,00
динара, за партију 13 – 70.208,00 динара.
Вредност уговора са “Vicor“ јавна набавка лабораторијског материјала (без ПДВ-а) за партију
7 - 749.108.70 динара.
Вредност уговора са “Nova Grosis“ јавна набавка лабораторијског материјала (без ПДВ-а) за
партију 4 - 26.716,00 динара.
Директор Дома здравља Куршумлија је прихватио предлог Комисије за јавну набавку
лабораторијског материјала о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора
као у изреци ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Наручилац
____________________________
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију

