Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број одлуке

149

Датум

23.09.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 68/15), Директор Дома
здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о додели уговора за лабараторијски материјал број 141 од 15.09.2016. године
Укида се одлука о додели уговора за лабараторијски материјал бр 141 од 15.09.2016. године у
ставу 1) и у образложењу одлуке и нова одлука гласи:
1) За партију 1 Хематолошки материјал и реагенси за хематолошки анализатор понуда
понуђача Promedia d.o.o. Kикинда, улица Краља Петра I број 114 понуда број 512/16-Р1 од
08.09.2016. године на износ од 329.071,00 динара без ПДВ-а односно 394.885,20 динара са
ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под бројем 1667 од 09.09.2016. године.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Образложење
Наручилац је дана 02.08.2016. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
брoj oдлуке 106 за јавну набавку добара лабараторијски материјал.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 04.08.2016. године објавио позив за достављање понуда
на порталу Управе за јавне набавке 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.
Понуђач Promedia d.o.o. Kикинда је упутио приговор број 5243-1 од 22.09.2016. године у којем
истиче : Конкурсном документацијом на страни 22 наручилац је захтевао- Понуђач саставља понуду
на обрасцу наручиоца , на основу укупних количина и цена хематолошких реагенаса, детерџената ,
контроле и других средстава , на основу броја хематолошких анализа на годишњем нивоу од 31000
анализа. Понуђач NeoMedica d.o.o. је у табеларној спецификацији понудио 4 паковања контролних
крви . У једном паковању се налазе 3 кутије контролне крви.
Контролне крви које нуди понуђач NeoMedica d.o.o. имају стабилност након отварања 14 дана ( рок
употребе након отварања), па самим тим четири понуђене кутије не покривају период од годину
дана. Као доказ достављена је брошура произвођача контролне крви RND.
Из наведеног се може недвосмислено закључити да понуђач NeoMedica d.o.o. није понудио довољну
количину контролних крви за период од годину дана.
Након исказаног приговора измењен је извештај о стручној оцени понуда и сачињен нови извештај
број 148 од 23.09.2016 године за партију 1 Хематолошки материјал и реагенси за хематолошки
анализатор.
У измењеном извештају о стручној оцени понуда бр. 148 од 23.09.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Лабораторијски материјал

Редни број јавне набавке

1.1.12

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)

426110
5.011.667,00 динара
560.000,00 динара
329.071,00 динара
394.885,20 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 Хематолошки материјал и реагенси за хематолошки анализатор
4) Основи подаци о понуђачима
Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

ProMedia d.o.o. Кикинда

2.

VICOR d.o.o. Београд

3.

Еuromedicina d.o.o. Нови Сад

4.

Superlab d.o.o. Београд

5.

NeoMedica d.o.o. Ниш

Неблаговремене понуде

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
Разлози за одбијање понуде
Понуђена
је понуда
Подносилац
цена без
заведена
понуде
ПДВ-а
1677
Понуда је неприхватљива из разлога што је наведена
287.776,00
NeoMedica
количина контролне крви у спецификацији понуде
d.o.o. Ниш
недовољна за потрошњу за годину дана собзиром да су
се понуде давале за потрошњу на годишњем нивоу.
Понуђач NeoMedica d.o.o. Ниш је у табеларној
спецификацији понудио 4 паковања контролне крви а у
једном паковању налазе се 3 бочице контролне крви.
Стабилност након отварања бочице је 14 дана ( рок
употребе након отварања) а за шта је достављен доказ а
који се такође може видети на интернет сајту
произвођача www.RnDHeme.com па самим тим четири
понуђене кутије не покривају захтевани период од
годину дана. Понуђачи су били дужни да у понуди
искажу укупне количине реагенаса и осталог материјала
које морају бити адекватне ( праве ) за наведени број

анализа на годишњем нивоу. Комисија је такође
прегледом рачуна из претходне две године утврдила да
је количина исте контролне крви ( а која је и сада
понуђена у понуди од стране истог произвођача ) која је
набављена и фактурисана од стране изабраног понуђача
NeoMedica d.o.o. Ниш ( који је у претходне две јавне
набавке био изабрани понуђач и са којим је закључен
уговор о јавној набавци) много већа него што је
наведена у садашњој понуди. Па самим тим произилази
да је понуђена количина контролне крви недовољна за
потрошњу на годишњем нивоу.
6) 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.
7) 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.
8) Ако је понуда одбијена због неуобичјено ниске цене , детаљно образложење начина на
који је утврђена цена.
9) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
* Напомена: Наручилац представља начин оцењивања за сваки од елемената
критеријума по методологији бодовања (формули,...) коју је навео у конкурсној
документацији. Добијене резултате, односно број пондера по сваком од елемената
критеријума наручилац уписује посебно за сваког понуђача у доњој табели.
Елементи
критеријума
Понуђена цена

Назив
понуђача
1.

ProMedia d.o.o. Кикинда

329.071,00

2.

Superlab d.o.o. Београд

350.735,00

3.

VICOR d.o.o. Београд

427.601,00

4.

Еuromedicina d.o.o. Нови Сад

553.776,00

10) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача ProMedia d.o.o. Кикинда, улица Краља Петра I број 114 понуда број
512/16-Р1 од 08.09.2016. године на износ од 329.071,00 динара без ПДВ-а
односно 394.885,20 динара са ПДВ-ом. Заведена код наручиоца под бројем
1667 од 09.09.2016. 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 512/16-Р1 од 08.09.2016. године на износ од 329.071,00 динара без пореза, односно
394.885,20 динара са порезом. Понуђача ProMedia d.o.o. Кикинда, улица Краља Петра I број 114
бира као најповољнија. Заведена код наручиоца под бројем 1667 од 09.09.2016. 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

