Дом здравља Бор
Николе Kоперника 2-4, Бор
Број: 3861
Дана: 11.07.2018.година

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015, у
даљем тескту Закон) и члана 23. Статута Дома здравља Бор, директор доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН бр. 08/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
За партију 1 са уградњом Стоматолошка столица -уговор се додељује понуђачу Ортодент
д.о.о. адр.Цара Константина бб,18110 Ниш понуда бр.52 од 04.07.2018.године, заведена бр.
3791 од 06.07.2018.године по цени од 985.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.183.080,00
динара са ПДВ-ом-100 пондера
За партију 2- ЕКГ апарат тронаканли x2 и Аутоматски дефибрилатор x1уговор се додељује
понуђачу: Medicoline d.o.o. адр.Рајићева бр.36., 18000 Ниш понуда бр.195-18 од
05.07.2018.године заведена бр.3793 од 06.07.2018.године по цени од укупно 858.000,00
динара без ПДВ-а., односно 1.029.600,00 динара са ПДВ-ом
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 27.06.2018.године донео Одлуку бр. 3563 о покретању поступка јавне
набавке 08/2018 за набавку медицинске опреме и то:
Партија 1-Стоматолошка столица//процењена вредност:1.000.000,00 без пдв-а
Партија 2-ЕКГ апарат тронаканли x2 и Аутоматски дефибрилатор x1// процењена
вредност:917.000,00 без пдв-а
Процењена вредност јавне набавке укупно:1.917.000,00 динара, без ПДВ-а односно 2.300.000,00 са
пдв-ом
Ознака из општег речника набавки: 33100000-Медицинска опрема.
Позив за подношење понуда као и Конкурсна документација начињени су дана 27.06.2018.године
објављени на Порталу јавних набавки и сајту установе.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника бр. 3795
од
06.07.2018.године комисија је приступила стручној оцени понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 3860 од 11.07.2018.године комисија је констатовала
следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Набавка медицинске опреме и то:
Партија 1-Стоматолошка столица//процењена вредност:1.000.000,00 без пдв-а
Партија 2-ЕКГ апарат тронаканли x2 и Аутоматски дефибрилатор x1// процењена
вредност:917.000,00 без пдв-а
Процењена вредност јавне набавке укупно:1.917.000,00 динара, без ПДВ-а односно
2.300.000,00 са пдв-ом
Ознака из општег речника набавки: 33100000-Медицинска опрема
2. Подаци из плана јавних набавки који се однсе на предметну јавну набавку :
Набавка је превиђена планом јавних набавки Дома здравља Бор за 2018.годину, и
предвиђена буџетом Општине Бор.

3. Одступања од плана набавки са образложењем :
///
4. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак ЈН : ///
5. У поступку јавне набавке учествовaло je : 4 понуђача
6. Основни подаци о понуђачима :
Р.бр
1

Број и датум под којим је
понуда заведена
3749 од 05.07.2018.године

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
МИТ д.о.о.

Час
пријема
08.32

2

3750 од 05.07.2018.године

Медисал д.о.о. Београд

08.33

3

3791 од 06.07.2018.године

Ортодент д.о.о.

08.14

4

3793 од 06.07.2018.године

Medicoline d.o.o.

08.53

7. Неблаговремене понуде:
Р.бр..
Број под којим је
понуда заведена
1.
/

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
/

Датум
пријема
/

Час
пријема
/

8. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
•
Одбија се понуда понуђача МИТ д.о.о. адр.Народног фронта 73,21000 Нови Сад понуда
бр.2018П0334 од 03.07.2018.године, понуда заведена: 3749 од 05.07.2018.године из следећих
разлога:
-Понуђач не испуњава минималне техничке карактеристике за партију 2., коју је наручилац захтевао
конкурсном документацијом и то за понуђени ЕКГ-апарат између осталог захевано је подешавање
аплитуде ЕКГ сигнала 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), као и аутоматско подешавање амплитуде
AUTO GAIN (AGC), понуђач је понудио " ЕКГ који поседује подешавање од 2.5,5,10,20,40
(mm/mV)
и
аутоматско
подешавање"
Затим, наручилац је захтевао да понуђени Дефибрилатор поседује техничку карактеристику „време
од шока до шока; мање од 20 секунди“, наручилац је прегледом достављеног упутству за употребу
утврдио да је трајање циклуса од дефибрилације до дефибрилације 25секунди“; Такође захтевано је
да тежина апарата не буде већа од 2.5кг, у достављеном каталогу понуђача пише да је тежина
апарата 2кг, док у приложеном упутсту за употребу пише да је тежина апарата 3.2 кг; из наведених
разлога понуда је неприхватљива.
Понуђена цена и остали елементи горе наведеног понуђача:
Понуда се подноси: Заједничка понуда са БСС ДООBalkans sekurity doo, sedište Brodarska bb., Novi
Beograd
Рок важења понуде: 60 дана
Партија 2.
ЕКГ-2376.000,00 динара без ПДВ-а
Дефибрилатор-290.999,00 динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
666.999,00 динара
ПДВ - 20 % :
133.399,80 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :
800.398,80 динара
Рок плаћања: 30 дана од дана промета добара
Рок испоруке:45 дана од дана пријема захтева Наручиоца
Гарантни рок за испоручена добра: 24 месеци

•

Одбија се понуда понуђача Медисал д.о.о. Београд Медисал д.о.о. Београд адр.Скојевска бр.23.,
11271 Сурчин, Београд.понуда бр.626/18П од 04.07.2018.година заведена: 3750 од 05.07.2018.године
-Понуђач не испуњава минималне техничке карактеристике за партију 2., коју је наручилац захтевао
конкурсном документацијом и то: за понуђени ЕКГ-апарат троканални захевано је подешавање
аплитуде ЕКГ сигнала 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), као и аутоматско подешавање амплитуде
AUTO GAIN (AGC), понуђач је понудио "апарат који поседује подешавање амплитуде од
2.5/5/10/20мм/мВ;
Затим код понуђеног добра дефибрилатор – захтевано је време пуњена за испоруку шока: мање од 8
секунди, понуђено добро поседује време пуњења од 13 секунди; Такође код понуђеног добра
дефибрилатор – захтевана је тежина дефибрилатора не виша од 2.5кг, понуђено добро има тежину
од 2.95кг .,из наведених разлога понуда је неприхватљива.
Понуђена цена и остали елементи горе наведеног понуђача:
Понуда се подноси:
Самостално
Рок важења понуде: 60 дана
Партија 2.
ЕКГ-2318.000,00 динара без ПДВ-а
Дефибрилатор-175.000,00 динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
493.000,00 динара
ПДВ - 20 % :
98.600,00 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :
591.600,00 динара
Рок плаћања: 60 дана од дана промета добара
Рок испоруке:60 дана од дана пријема захтева Наручиоца
Гарантни рок за испоручена добра: 12 месеци
9. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: ///
10. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
Комисија је приликом израде конкурсне документације поставила обавезне и додатне
услове
11.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
За партију 1 са уградњомНазив и седиште понуђача: Ортодент д.о.о. адр.Цара Константина бб,18110 Ниш понуда
бр.52 од 04.07.2018.године
Број/датум под којим је понуда заведена: 3791 од 06.07.2018.године
Понуда се подноси:
Самостално
Рок важења понуде: 65 дана
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
985.900,00 динара
ПДВ - 20 % :
197.180,00 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :
1.183.080,00 динара
Рок плаћања: 60 дана од дана промета добара
Рок испоруке и уградње:15 дана од дана закључења уговора
Гарантни рок за испоручена добра: 24 месеци
Назив и седиште понуђача: Medicoline d.o.o. адр.Рајићева бр.36 ., 18000 Ниш понуда
бр.195-18 од 05.07.2018.године
Број/датум под којим је понуда заведена: 3793 од 06.07.2018.године
Понуда се подноси:
Самостално
Рок важења понуде:
дана
Партија 2.
ЕКГ-2444..000,00 динара без ПДВ-а
Дефибрилатор-414.000,00 динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
858.000,00 динара
ПДВ - 20 % :
171.600,00 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :
1.029.600,00 динара

Рок плаћања: 15 дана од дана промета добара
Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора
Гарантни рок за испоручена добра: 24 месеци
12. Понуђач којем се додељује уговор:
За партију 1 са уградњом-уговор се додељује понуђачу Ортодент д.о.о. адр.Цара
Константина бб,18110 Ниш понуда бр.52 од 04.07.2018.године, заведена бр. 3791 од
06.07.2018.године по цени од 985.900,00 динара без ПДВ-а, односно 1.183.080,00 динара са
ПДВ-ом-100 пондера
За партију 2-уговор се додељује понуђачу: Medicoline d.o.o. адр.Рајићева бр.36 ., 18000 Ниш
понуда бр.195-18 од 05.07.2018.године заведена бр.3793 од 06.07.2018.године по цени од
укупно 858.000,00 динара без ПДВ-а., односно 1.029.600,00 динара са ПДВ-ом
13. Подизвођач: НЕ
На основу изнетог , одлучено је као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
зашиту права у року од пет дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних, а предаје наручиоцу.

Дом здравља Бор
директор
спец. др мед. Весна Радосављевић

