На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 2002/4 од 19.11.2014.г, директор
Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке санитетског и медицинског потрошног
материјала, партија 1-медицински потрошни материјал –(мед.нехемијски потрошни
материјали и хематолошки потрошни материјали) Градског завода за геронтологију
и палијативно збрињавање, Београд , ЈН бр.10/2014

Образложење
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је дана 15.10.2014.
године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.2002, за
јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.10.2014.године, објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и упутио
позив за подношење препоручено са повратницом на адресе три понуђача.
Предметни поступак односно партија 1-медицински потрошни материјал –
(мед.нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали) је
обустављен на основу Извештаја о стручној оцени понуда наручиоца бр. 2002/4 од
19.11.2014.г, јер се нису стекли услови за доделу Уговора у складу са чланом
107.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), обзиром да
наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду.
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: санитетски и медицински потрошни материјал, ОРН:
33140000, медицински потрошни материјал
Партија 1-медицински потрошни материјал –(мед.нехемијски потрошни материјали и
хематолошки потрошни материјали)
Партија 2- медицински потрошни материјал –рукавице (стерилне и нестерилне)
Партија

3-

медицински

потрошни материјал

за

лабораторију- (уређаји

за

венопункцију и узорковање крви)
Партија 4- медицински потрошни материјал за лабораторију-(мерач глукозе у крви и
трачице за гликемију)
Редни број јавне набавке: 10/2014
Износ планираних средстава за јавну набавку: 3.000.000,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 426791
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 2.815.000,00

Износ планираних средстава за јавну набавку-партија 1: 1.704.000,00 динара,
процењена вредност

јавне набавке (без ПДВ-а)-партија 1: 1.420.000,00 динара;

Износ планираних средстава за јавну набавку-партија 2: 204.000,00 динара,
процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)-партија 2: 170.000,00 динара
Износ планираних средстава за јавну набавку-партија 3: 102.000,00 динара,
процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)-партија 3: 85.000,00 динара
Износ планираних средстава за јавну набавку-партија 3: 102.000,00 динара,
процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)-партија 3: 85.000,00 динара

2. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је
најнижа понуђена цена.
3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Партија 1
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

''Нова- Гросис'' д.о.о

2206

13.11.2014.г., 10.15 h

'' Гросис'' д.о.о

2208

13.11.2014.г., 10.15 h

’’M-line'' д.о.о

2226

14.11.2014.г., 10.00 h

''Радаком'' д.о.о

2231

14.11.2014.г., 10.25 h

'' Еуромедицина'' д.о.о

2239

14.11.2014.г., 11.37 h

4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

''Нова- Гросис'' д.о.о, партија 1

Неприхватљива, jeр понуђач
није доказао испуњење
додатног услова- ''важеће
Решење Агенције за лекове и
мед.средства Р.Србије о упису
мед.средства у Регистар
мед.средстава''- за производдезифицијенс за
мед.инструменте, радни раствор
(DesuM), достављено Решење
има рок важења до 19.4.2014.г.;

829.355,80 дин. без
ПДВ-а

''Гросис'' д.о.о, партија 1

Неприхватљива, jeр понуђач
није доказао испуњење
додатног услова- ''важеће
Решење Агенције за лекове и
мед.средства Р.Србије о упису
мед.средства у Регистар

887.800,00 дин. без
ПДВ-а

мед.средстава''- за производ
дезифицијенс за
мед.инструменте, радни раствор
(DesuM), достављено Решење
има рок важења до 19.4.2014.г.;
’’M-line’’ д.о.о, партија 1

Неприхватљива, jeр понуђач
није доказао испуњење
додатног услова- ''важеће
Решење Агенције за лекове и
мед.средства Р.Србије о упису
мед.средства у Регистар
мед.средстава''- за производ
дезифицијенс за
мед.инструменте, радни раствор
(DesuM), достављено Решење
има рок важења до 19.4.2014.г.;

1.030.954,50
без ПДВ-а

дин.

''Радаком'' д.о.о, партија 1

Неприхватљива, јер је понуђач
доставио понуду са укупно
понуђеном ценом за партију 1 у
износу од 1.445.321,70 дин. без
ПДВ-а, што је изнад процењене
вредности наручиоца за партију
1, која износи 1.420.000,00 дин.
без ПДВ-а;

1.445.321,70
без ПДВ-а

дин.

'' Еуромедицина'' д.о.о, партија 1

Неприхватљива, jeр понуђач
није доказао испуњење
додатног услова- ''важеће
Решење Агенције за лекове и
мед.средства Р.Србије о упису
мед.средства у Регистар
мед.средстава''- за производ
дезифицијенс за
мед.инструменте, радни раствор
(DesuM);

1.095.638,00
без ПДВ-а

дин.

Образложење разлога за одбијање понуда:
Наручилац је у својој Конкурсној документацији за јавну набавку санитетског и
потрошног материјала, ЈН 10/2014, бр.2002/2-1 од 29.10.2014.г. на стр.4/28 предвидео као
додатни услов- ''важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Р.Србије о
упису мед.средства у Регистар мед.средстава''. У складу са чланом 106. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) ''наручилац ће одбити понуду ако:2)
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;'' Из напред наведеног разлога су
одбијене понуде понуђача '' Нова Гросис''д.о.о, ''Гросис'' д.о.о, ''М-line’’ и ''Еуромедицина''
д.о.о. Понуђач ''Радаком'' д.о.о је доставио понуду са укупно понуђеном ценом за партију
1 у износу од 1.445.321,70 дин. без ПДВ-а, што је изнад процењене вредности наручиоца
за партију 1, која износи 1.420.000,00 дин. без ПДВ-а. У складу са чланом 107. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012)'' у отвореном поступку
наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне
набавке.''

Наручилац ће поступак јавне набавке санитетског и медицинског потрошног
материјала, партија 1-медицински потрошни материјал –(мед.нехемијски потрошни
материјали и хематолошки потрошни материјали) ,поново покренути и спровести у
најкраћем могућем року, односно у периоду новембар-децембар 2014.године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

Предмет обрадио:

Директор

Раде Таталовић, дипл.правник,
шеф Одељења за опште и правне послове

Др Далибор Паспаљ, спец.физик.мед.и
рехабил., спец.геронтологије

