Дом здравља Бор
Николе Kоперника 2-4, Бор
Број: 4419
Дана: 06.08.2018.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. 09/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу:
За партију 1- Tehnodent Novi Sad адр.Раковачка бр.7., Нови сад., Број/датум под којим је
понуда заведена: 4235 од 25.07.2018.године и то: нови делови :Укупно 319.382,31 динара без рб.ставке
1.5:1.6:1.14 укупно 100 пондера половни делови--30.500,00 динара само рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14—100
пондера

За партију 1 -нови делови рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14 Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина
бб.,18110 Ниш Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године укупно 33.960,00
динара-100 пондера
За партију 4 и партију 5-- Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина бб.,18110 Ниш
Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године и то
Партија 4-100 пондера

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

139.440,00 динара

Половни делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
Партија 5-100 пондера

72.000,00 динара

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

349.900,00 динара

Напомена у складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама РС., прихватају се
наведене понуде и ако је понуђена цена већа од процењене вредности наручиоца понуђене цене у
свим одговарајућим понудама су веће од процењене вредности јавне набавке за наведене партије.
Комисија није у могућности да изврши анализу тржишта и упореди цене обзиром да се ради о
набавци специфичних добара које су неке старе и преко 20 година, те комисија поред горе
наведених понуда нема сазнања ко још може вршити продају наведених добара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац је дана 18.07.2018.године донео Одлуку бр. 4069 о покретању поступка јавне
набавке 09/2018 за набавку резервних делова за потребе одржавање медицинске опреме у Служби
стоматолошке здравствене заштите и то:
Партија 1-- СТОМАТОЛОГИЈА – за Зубарску машину (Електра 2000Г, Електра к, Унидент
1001, Адрија ТМ-1)--235.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2-- Апарати ( Силамат-мешач амалгама, хелио лампа, ултразвучни скидач каменца,
виталијон - испитивач кавитета, термокаутер)-40.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3-- Компресори -15.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 4--- Протетика 30.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 5--- Насадни инструменти -260.000,00 динара без ПДВ-а
Укупно:580.000,00 динара без ПДВ-а
Ознака из општег речника набавки:33126000- стоматолошки уређаји
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 4418 од 06.08.2018.године комисија је констатовала
следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Набавка резервних делова за потребе одржавање медицинске опреме у Служби стоматолошке
здравствене заштите и то:
Партија 1-- СТОМАТОЛОГИЈА – за Зубарску машину (Електра 2000Г, Електра к, Унидент
1001, Адрија ТМ-1)--235.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2-- Апарати ( Силамат-мешач амалгама, хелио лампа, ултразвучни скидач каменца,
виталијон - испитивач кавитета, термокаутер)-40.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3-- Компресори -15.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 4--- Протетика 30.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 5--- Насадни инструменти -260.000,00 динара без ПДВ-а
Укупно:580.000,00 динара без ПДВ-а
Ознака из општег речника набавки:33126000- стоматолошки уређаји
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.
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 : 2 понуђача
6. Основни подаци о понуђачима :
Р.бр
1

Број и датум под којим је
понуда заведена
4235 од 25.07.2018.године

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
Tehnodent Novi Sad

Час
пријема
9.00

2

4254 од 26.07.2018.године

Ортодент д.о.о.

08.19

7. Неблаговремене понуде:
8.
Р.бр..
Број под којим је
понуда заведена
1.
/

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
/

Датум
пријема
/

Час
пријема
/

9. Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
10. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: ///
11. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
12.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Партија 1.

Назив понуђача
Tehnodent Novi Sad

Понуђена цена нови делови без
ПДВ-а
Укупно 319.382,31 динара без

Понуђена цена резервни делови
30.500,00 динара само р.бставке

1.5.,1.6 и 1.14—100 пондера
рб.ставке 1.5:1.6:1.14 укупно
100 пондера
Рок плаћања: 60 дана од дана
промета добара
Рок испоруке:7 дана од дана
захтева наручиоца
Гарантни рок за испоручена

Ортодент д.о.о.

добра нова: 12 месеци
Гарантни рок за испоручена
добра половна: 6 месеци
Укупно 376.200,00 динара без
рб.ставке 1.5:1.6:1.14 понуда
износи 342.240,00 динара –
93,32 пондера
рб.ставке 1.5:1.6:1.14 укупно
33.960,00 динара—100
пондера
Рок плаћања: 30 дана од дана
промета добара
Рок испоруке:15 дана од дана
захтева наручиоца
Гарантни рок за испоручена
добра нова: 12 месеци
Гарантни рок за испоручена
добра половна: 6 месеци

Ортодент д.о.о.
Партија 4-100 пондера

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

139.440,00 динара

Половни делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
Партија 5-100 пондера

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

72.000,00 динара

349.900,00 динара

13. Понуђач којем се додељује уговор:

За партију 1- Tehnodent Novi Sad адр.Раковачка бр.7., Нови сад., Број/датум под којим је
понуда заведена: 4235 од 25.07.2018.године и то: нови делови :Укупно 319.382,31 динара без рб.ставке
1.5:1.6:1.14 укупно 100 пондера половни делови--30.500,00 динара само рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14—100
пондера

За партију 1 -нови делови рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14 Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина
бб.,18110 Ниш Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године укупно 33.960,00
динара-100 пондера
За партију 4 и партију 5-- Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина бб.,18110 Ниш
Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године и то
Партија 4-100 пондера

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

139.440,00 динара

Половни делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
Партија 5-100 пондера

72.000,00 динара

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

349.900,00 динара

Напомена у складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама РС., прихватају се
наведене понуде и ако је понуђена цена већа од процењене вредности наручиоца понуђене цене у
свим одговарајућим понудама су веће од процењене вредности јавне набавке за наведене партије.
Комисија није у могућности да изврши анализу тржишта и упореди цене обзиром да се ради о
набавци специфичних добара које су неке старе и преко 20 година, те комисија поред горе
наведених понуда нема сазнања ко још може вршити продају наведених добара.

13. Понуђач којем се додељује уговор:
За партију 1- Tehnodent Novi Sad адр.Раковачка бр.7., Нови сад., Број/датум под којим је
понуда заведена: 4235 од 25.07.2018.године и то: нови делови :Укупно 319.382,31 динара без рб.ставке
1.5:1.6:1.14 укупно 100 пондера половни делови--30.500,00 динара само рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14—100
пондера

За партију 1 -нови делови рб.ставке 1.5.,1.6 и 1.14 Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина
бб.,18110 Ниш Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године укупно 33.960,00
динара-100 пондера
За партију 4 и партију 5-- Ортодент д.о.о. адр.Булевар Цара Константина бб.,18110 Ниш
Број/датум под којим је понуда заведена: 4254 од 26.07.2018.године и то
Партија 4-100 пондера

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

139.440,00 динара

Половни делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:
Партија 5-100 пондера

72.000,00 динара

Нови делови
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:

349.900,00 динара

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

