Република Србија
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА
ПИБ: 100313224 ,
МАТИЧНИ БРОЈ: 07106815
18214 КУЛИНА, ПАК: 680901
ТЕЛ.: 018 / 613-822, 018 / 613-856, ФАКС: 018 / 613-816
www.кulina.org.rs domkulina@gmail.com

Број: 02 – 953/11
Датум: 17.04.2018. године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,бр.
14/2015, бр.68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке број 02- 953/10 од 16.04.2018.
године, ''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора о јавној набавци

Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као Наручилац, у поступку
јавне набавке мале вредности добара бр. 1.1.17.-2018/Д НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ
ОПРЕМЕ (ОРН: 33100000-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА) за потребе Дома у Кулини уговор о
јавној набавци медицинске опреме (ОРН: 33100000-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА) 1.1.17.-2018
Д додељује: ДОО за трговину на велико и мало, промет роба и услуга '' GROSIS'',
Панталејска 77, 18000 Ниш.
Образложење

Наручилац је дана 30.03.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 1.1.17.-2017 Д за јавну набавку добра- медицинске опреме за потребе Дома у
Кулини .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 04.04.2018. године под бројем 1850871, објавио
позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је три понуде.
Након спроведеног поступка и отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. 02- 953/10 од 16.04.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности добара- набавка медицинске опреме
1.
2.

Врста предмета јавне набавке: добра
Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка медицинске опреме ,

Редни број јавне набавке

1.1.17.-2018 Д

Општи речник јавних набавки

(ОРН: 33100000-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА)

Износ планираних средстава за јавну
набавку

2.900.000,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету,
односно финансијском плану

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018.год.
у позицији 1.1.7, а средства за набавку су предвиђена
у Финансијском плану за 2018.год. у позицији 512500

Оквирни датум покретања поступка

Март 2018. године

Оквирни датум закључења уговора

Април 2018. године

Оквирни датум извршења уговора

Мај.2018. године

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

2.416.666,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

2.410.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

2.892.000,00 динара

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Р. бр

1
2.
3.

Назив или шифра понуђача

Датум и час пријема

Деловодни број

12.04.2018.године
у 10,15 часова

02-1056

ДОО за трговину на велико и мало .
промет роба и услуга '' GROSIS'',
Панталејска 77, 18000 Ниш
„МЕДИГАЛА''DOO , Господар Јевремова
45, 11000 Београд
Друштво за спољну и унутрашњу
трговину„MEDICOM“DOO ШАБАЦ
Поцерска 3 Шабац 15000
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12.04.2018.године
у 11,00 часова

02-1064

12.04.2018.године
у 11,00 часова

02-1065
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4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: - .
Р.бр.

Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

1. „МЕДИГАЛА'' DOO , Господар Понуђач није
Јевремова 45, 11000 Београд
документе;





2. Друштво за спољну и унутрашњу
трговину„MEDICOM“DOO ШАБАЦ

доставио

следеће

тражене

Меницу за озбиљност понуде
Понуђач је само дао понуду на
2.000.000,00 динара без ПДВ-а за
Ултразвучни портабл апарат са 3 сонде,
није достављено упутство за рад на
српском језику . Наручилац је извршио
увид на сајт произвођача. и утврдио да
понуђене сонде нису мултифрекфентне.
За Аутоматски екстерни дефибрилатор,
троканални ЕКГ апарат и за Суви
стерилизатор од 60 литра овлашћење
заступника за Србију или произвођача и
оверени проспект, брошура или каталог
произвођача са означеним понуђеним
моделом на основу кога се доказује
испуњеност техничких карактеристика

Понуђач није
документе;

доставио

следеће

тражене

Поцерска 3 Шабац 15000





Меницу за озбиљност понуде
За Ултразвучни портабл апарат са 3 сонде,
Аутоматски
екстерни
дефибрилатор,
Троканални ЕКГ апарат и за Суви
стерилизатор од 60 литра овлашћење
заступника за Србију или произвођача и
оверени проспект, брошура или каталог
произвођача са означеним понуђеним
моделом на основу кога се доказује
испуњеност техничких карактеристика
Понуђена цена је преко процењене
вредности

5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена
цена.
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6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Редни
број

1.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Понуђена цена

Ранг листа

ДОО за трговину на велико и мало . промет
роба и услуга '' GROSIS'', Панталејска 77,
18000 Ниш

2.410.000,00 динара

Првопласирани

Назив понуђача коме се додељује уговор за набавку медицинске опреме (ОРН: 33100000МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА) : ДОО за трговину на велико и мало, промет роба и услуга
''GROSIS'', Панталејска 77, 18000 Ниш
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за набавку медицинске опреме
(ОРН: 33100000-МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА) , на основу Понуде заведене код понуђача по
бројем 121 oд 05.04.2018. године, а код наручиоца заведена под бројем 02-1056 дана
12.04.2018, која ће бити саставни део Уговора.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ
Директор 'Дома за смештај одраслих лица у Кулини прихватио је предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде, и донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке .
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а
предаје наручиоцу.

в.д. Д

Сачинио: Драган Милетић, дипл.правник
За Дом за смештај одраслих лица Кулина
директор
Мр Војкан Станојевић
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