На основу члана 108. 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 додели Уговора

Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, као наручилац, у
поступку јавне набавке бр.10/2014, Уговор о јавној набавци санитетског и медицинског
потрошног материјала, партија 4- медицински потрошни материјал за лабораторију-(мерач
глукозе у крви и трачице за гликемију) , додељује понуђачу ''Adoc'' д.о.о из Београда, ул.
Милорада Јовановића 11.

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.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 15 понуда.
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. 2002/4 од 19.11.2014.г.,године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. 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: 114.000,00 динара, процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а)-партија 3: 95.000,00 динара
Износ планираних средстава за јавну набавку-партија 4: 240.000,00 динара, процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а)-партија 4: 288.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 104.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 114.400,00 динара

3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Партија 4

Назив/име понуђача

Број под којим је понуда
заведена

Датум и час пријема
понуде

''Фармалогист'' д.о.о

2200

13.11.2014.г., 08 h

'' Призма '' д.о.о

2205

13.11.2014.г., 10.15 h

'' Гросис'' д.о.о

2208

13.11.2014.г., 10.18 h

''Medinic export-import’’ д.о.о

2222

14.11.2014.г., 09.25 h

'' Inpharm Co'' д.о.о

2224

14.11.2014.г., 09.50h

’’ Adoc’’ д.о.о

2225

14.11.2014.г., 09.55h

''Беохем-3'' д.о.о

2228

14.11.2014.г., 10.17 h

''Diafit International’’ д.о.о

2235

14.11.2014.г., 10.35 h

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена
''Diafit International’’ д.о.о, партија 4

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Неприхватљива,
јер
понуда
садржи недостатке због којих није
могуће утврдити стварну садржину
понуде, обзиром да понуђач није
доставио рок важења понуде

99.620,00 дин. без
ПДВ-а

4. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа
понуђена цена.

5.а) Ранг листа понуђача:
Партија 4
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

’’ Adoc’’ д.о.о

104.000,00

2.

'' Inpharm Co'' д.о.о

117.067,40

3.

''Фармалогист'' д.о.о

123.967,20

4.

''Medinic export-import’’ д.о.о

134.420,00

5.

'' Призма '' д.о.о

134.570,00

6.

''Гросис'' д.о.о

148.300,00

7.

''Беохем-3'' д.о.о

170.000,00

Директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Oдлуку о
додели Уговора као у изреци ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Oдлуке понуђач може
поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

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

Директор
Др Далибор Паспаљ, спец.физик.мед.и
рехабилитације, спец. геронтологије

