Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

62

Датум

20.04.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/15 и 68/15),
Директор Дома здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за медицинску опрему
1) За партију 1 аутоклав понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица
Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/1-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
2.328.000,00 динара без ПДВ-а односно 2.793.600,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
2) За партију 2 ултразвучни апарат понуда понуђача Предузеће за промет и заступање ``АБ
ТРАДЕ`` д.о.о. Београд , Београд улица Билећка број 14 понуда број П-43-120 од
21.04.2016. године на износ од 1.495.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.794.000,00 динара
са ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 768 од 28.04.2016. године.
3) За партију 3 ЕКГ апарат понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица
Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/3-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
198.900,00 динара без ПДВ-а односно 238.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
4) За партију 4 ЦТГ уређај понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица
Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/4-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
214.800,00 динара без ПДВ-а односно 257.760,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
5) За партију 5 Аутоклав мали понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд
улица Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/5-04/16 од 25.04.2016. године на износ
од 251.400,00 динара без ПДВ-а односно 301.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
6) За партију 6 отоскопи понуда понуђача SUPERLAB D.O.O. Београд, Београд улица
Милутина Миланковића број 25 понуда број Р16-121007 од 25.04.2016. године на износ од
36.400,00 динара без ПДВ-а односно 43.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена код наручиоца
под бројем 752 од 27.04.2016. године.
7) За партију 7 Професионални компресорски инхалатори понуда понуђача MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд, Београд улица Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/7-04/16 од
25.04.2016. године на износ од 75.000,00 динара без ПДВ-а односно 82.500,00 динара са
ПДВ-ом. заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
8) За партију 8 офталмоскоп понуда понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд
улица Снежане Хрепевник број 32 понуда број 25/8-04/16 од 25.04.2016. године на износ
од 20.830,00 динара без ПДВ-а односно 24.996,00 динара са ПДВ-ом. заведена код
наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 12.02.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном
поступку брoj oдлуке 9 за јавну набавку добара медицинске опреме.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.03.2016. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке, на порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома
здравља Младеновац и послао позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима.
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. 60 од 17.05.2016. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Медицинска опрема

Редни број јавне набавке

1.1.5

Конто ( планска година )
Процењена вредност јавне набавке (без
ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 1 (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)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 2 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 3 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију3 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 4 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију4 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 5 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију5 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 6 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 6 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију6 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 7 (без ПДВ-а)

4512510
4.720.000,00 динара
2.333.333,00 динара
2.328.000,00 динара
2.793.600,00динара
1.500.000,00 динара
1.495.000,00динара
1.794.000,00 динара
268.333,00 динара
198.900,00 динара
238.680,00 динара
215.000,00 динара
214.800,00 динара
257.760,00 динара
251.500,00 динара
251.400,00 динара
301.680,00 динара
56.000,00 динара
36.400,00 динара
43.680,00 динара
75.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци за
партију 7 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију7 (са ПДВ-ом)
Процењена вредност јавне набавке за
партију 8 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију 8 (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци за
партију8 (са ПДВ-ом)

75.000,00 динара
82.500,00 динара
20.833,00 динара
20.830,00 динара
24.996,00 динара

1) Евентуална одступања од плана набавки са образложењем.
2) Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и
околности које оправдавају примену тог поступка, спроведен поступак јавне набавке
мале вредности јер је процењена вредност јавне набавке испод законског лимита за
спровођење отвореног поступка;
3) Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са
чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу
• Партија 1 Аутоклав
4) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

011 МЕDICAL GROUP D.O.O. Београд

2.

MEDICOM D.O.O. Šabac

3.

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
754

758

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
011
МЕDICAL
GROUP
D.O.O.
Београд

Понуда је неприхватљива јер наведени
понуђач није доставио понуду на новом
измењеном обрасцу понуде ( образац 9 ).

MEDICOM
D.O.O. Šabac

Понуда је неприхватљива јер наведени
понуђач није доставио доказе о
испуњености обавезних услова из
конкурсне документације, а такође није
навео гарантни рок у понуди.

Понуђена
цена без
ПДВ-а
2.275.500,00

2.333.333,00

6) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
7) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.

1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Понуђена
цена

Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Број
пондера

2.328.000,00

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

25 месеци

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/1-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
2.328.000,00 динара без ПДВ-а односно 2.793.600,00 динара са ПДВ-ом.
заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/1-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 2.328.000,00 динара без пореза, односно
2.793.600,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.
• Партија 2 Ултразвучни апарат
9) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

SHIMADZU D.O.O. Београд

2

MEDICOM D.O.O. Šabac

3

Предузеће за промет и заступање ``АБ ТРАДЕ``
д.о.о. Београд

Неблаговремене понуде

10) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
716

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Подносилац
понуде

Понуда је неприхватљива јер наведени
понуђач није доставио комплетну понуду
а такође није достваио ни део понуде са
ценом.
758
Понуда
је неприхватљива јер наведени
1.500.000,00
MEDICOM
D.O.O. Šabac понуђач није доставио доказе о
испуњености обавезних услова из
конкурсне документације, а такође није
навео гарантни рок у понуди.
11) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
SHIMADZU
D.O.O.
Београд

12) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
13) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
14) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1. Предузеће за промет и
заступање ``АБ
ТРАДЕ`` д.о.о. Београд

Понуђена
цена
1.495.000,00

Број
пондера

Гарантни рок

Број
пондера

25 месеци

15) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда

Укупно

понуђача, Предузеће за промет и заступање ``АБ ТРАДЕ`` д.о.о. Београд ,
Београд улица Билећка број 14 понуда број П-43-120 од 21.04.2016. године на
износ од 1.495.000,00 динара без ПДВ-а односно 1.794.000,00 динара са ПДВом. заведена код наручиоца под бројем 768 од 28.04.2016. године.
Директор као 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
понуда број П-43-120 од 21.04.2016. године на износ од 1.495.000,00 динара без пореза, односно
1.794.000,00 динара са порезом. Понуђача Предузеће за промет и заступање ``АБ ТРАДЕ`` д.о.о.
Београд , Београд улица Билећка број 14 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем
768 од 28.04.2016. године.
• Партија 3 ЕКГ апарат шестоканални
16) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

TPS TECHNOMED d.o.o. Београд

2

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

17) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
750

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач

TPS
TECHNOMED доставио понуду за ЕКГ апарат шестоканални који не
d.o.o. Београд испуњава све услове тражене конкурсном
документацијом:

- као једна од минималних техничких карактеристика
предвиђена је функција штампе на 6-каналном
штампачу у формату: 2*6+1 ( ритам одвод), 2*6, 3*4,
3*4+1( ритам одвод) 4*3, 4*3+1 (ритам одвод), 6*2,
6*2+1( ритам одвод), ритам функције, док понуђени
уређај непоседује захтеване формате штампе.
-Наручилац је предвидео да уређај поседује уграђену
литијум полимер батерију док понуђени уређај
поседује никл-метал хидридну батерију (NiMh).
-Наручилац је конкурсном документацијуом одредио
да понуђени уређај поседује батерију капацитета
минимално 8 часова, док понуђени уређај поседује
батерију капацитета 2 часа.
-Наручилац је конкурсном документацијуом одредио
да понуђени уређај поседује подешавање брзине
штампе у опсегу: 5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s,
12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, док понуђени уређај
поседује брзине у опсегу: 5,10, 12.5, 25, 50, тј. не
поседује опсег 6,25mm/s.

Понуђена
цена без
ПДВ-а
168.000,00

18) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
19) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
20) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
21) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Број
пондера

Понуђена
цена
198.900,00

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

25 месеци

22) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/3-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
198.900,00 динара без ПДВ-а односно 238.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/3-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 198.900,00 динара без пореза, односно
2.38.680,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.

• Партија 4 ЦТГ уређај
23) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

2
24) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Подносилац
понуде

25) Ако је поднета само једна понуда , мишљење комисије о разлозима који су узроковали
подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обезбеди конкуренција у поступку.
26) Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима
који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена
процењена вредност.
27) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
28) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Понуђена
цена
214.800,00

Број
пондера

Гарантни рок

25 месеци

Број
пондера

Укупно

29) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/4-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
214.800,00 динара без ПДВ-а односно 257.760,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/4-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 214.800,00 динара без пореза, односно
257.760,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.
• Партија 5 Аутоклав мали
30) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

VICOR D.O.O. Н.Београд

2

MEDICOM D.O.O. Šabac

3

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

31) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
753

758

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
VICOR D.O.O. Понуда је неприхватљива јер наведени
понуђач није доставио решење Агеније за
N.Beograd
лекове и медицинска средства за стављање
средства у промет .
MEDICOM
D.O.O. Šabac

Понуда је неприхватљива јер наведени
понуђач није доставио доказе о испуњености
обавезних услова из конкурсне
документације, а такође није навео гарантни
рок у понуди.

Понуђена
цена без
ПДВ-а
229.250,00

251.500.00

32) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
33) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена

до 90 пондера

Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

Број
пондера

Понуђена
цена

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

251.400,00

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

25 месеци

34) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/5-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
251.400,00 динара без ПДВ-а односно 301.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/5-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 251.400,00 динара без пореза, односно
301.680,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.
• Партија 6 Отоскопи
35) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

MEDING D.O.O. Novi Sad

2

DELTA NAISSA D.O.O. Niš

3

SUPERLAB D.O.O. Београд

4

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

Неблаговремене понуде

36) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Подносилац
понуде

37) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
38) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Понуђена
цена

Број
пондера

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

1.

SUPERLAB D.O.O.
Београд

36.400,00

90

13 месеци

2

92

2.

MEDING D.O.O.
Novi Sad

42.784,00

76,50

38 месеци

10

86,50

3.

DELTA NAISSA
D.O.O. Niš

47.250,00

69,30

38 месеци

10

79,30

4.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

56.000,00

58,50

25 месеци

6

64,50

39) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, SUPERLAB D.O.O. Београд, Београд улица Милутина
Миланковића број 25 понуда број Р16-121007 од 25.04.2016. године на износ
од 36.400,00 динара без ПДВ-а односно 43.680,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 752 од 27.04.2016. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број P16-121007 од 25.04.2016. године на износ од 36.400,00 динара без пореза, односно
43.680,00 динара са порезом. Понуђача SUPERLAB D.O.O. Београд, Београд улица Милутина
Миланковића број 25 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 752 од 27.04.2016.
године.

• Партија 7 Професионални компресорски инхалатори
40) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

41) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

Подносилац
понуде

42) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
43) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Понуђена
цена
75.000,00

Број
пондера

Гарантни рок

25 месеци

44) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Број
пондера

Укупно

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/7-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
75.000,00 динара без ПДВ-а односно 82.500,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Не

Назив/име подизвођача

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/7-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 75.000,00 динара без пореза, односно
82.500,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.
• Партија 8 офталмоскоп
45) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1

MEDIPRO MPM D.O.O. Београд

2

DELTA NAISSA D.O.O. Niš

Неблаговремене понуде

46) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
751

Разлози за одбијање понуде
Подносилац
понуде
DELTA
NAISSA
D.O.O. Niš

Понуда је неприхватљива јер је наведени понуђач
доставио понуду за Офталмоскоп који не испуњава
све услове тражене конкурсном документацијом:

Понуђена
цена без
ПДВ-а
15.750,00

- као једна једна од минималних техничких
карактеристика предвиђено је да уређај поседује
сијалицу 2,7V са директним осветљењем док
понуђени уређај поседује сијалицу од 2,5 V
- као једна једна од минималних техничких
карактеристика предвиђено је да уређај поседује 18
корективних диоптрија у опсегу (+/1,2,3,4,6,8,10,15,20 диоптрије) Из достављеног
каталога се не види да понуђени уређај поседује
подешавање по захтеваним корацима то јест
опсезима.

47) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.

48) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
1 ) Понуђена цена
до 90 пондера
Утврђивање пондера се израчунава по формули : најнижа понуђена цена – максимални број бодова а
остали пропорционално мање према формули: најнижа понуђена цена / понуђена цена х 90
2 ) Гарантни рок на понуђену медицинску опрему

до 10 пондера

- гарантни рок (на комплетну опрему) до 12 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 13 до 18 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 19 до 24 месеца
- гарантни рок (на комплетну опрему) од 25 до 30 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему)од 31 до 36 месеци
- гарантни рок (на комплетну опрему) преко 37 месеци

0 пондера
2 пондера
4 пондера
6 пондера
8 пондера
10 пондера

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера предност ће имати понуђач који
је дао краћи рок испоруке.

Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

MEDIPRO MPM
D.O.O. Београд

Број
пондера

Понуђена
цена
20.830,00

Гарантни рок

Број
пондера

Укупно

25 месеци

49) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача, MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 понуда број 25/8-04/16 од 25.04.2016. године на износ од
20.830,00 динара без ПДВ-а односно 24.996,00 динара са ПДВ-ом. заведена
код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016. године.

Да

Назив/име подизвођача

Не

х

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Директор као 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
понуда број 25/8-04/16 од 25.04.2016. године на износ од 20.830,00 динара без пореза, односно
24.996,00 динара са порезом. Понуђача MEDIPRO MPM D.O.O. Београд, Београд улица Снежане
Хрепевник број 32 бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 769 од 28.04.2016.
године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници Домa
здравља Младеновац.
Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Биљана Цветковић

