ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01– 190/7-2018
Дана: 13.06.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
бр.124/12,14/2012 i 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01 –190/6-2018 од 12.06.2018.
године, директор Дома здравља Житишта
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељују се уговори о јавној набавци мале вредности - добара бр. 7/2018 – Лабораторијски материјал,
следећим понуђачима:
1. Понуђачу “Медилабор“ д.о.о Нови Сад:
за партију 6,8,9
2. Понуђачу „Викор“ д.о.о. Нови Београд:
за партије 11
3. Понуђачу „Суперлаб“ д.о.о Београд:
за партије 1,2
4. Понуђачу „ПроМедиа“ д.о.о.Кикинда:
за партије 3,4,5, 7 и 10
Образложење:
Наручилац је дана 28.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности добара број 7/2018 – Лабораторијски материјал.
Наручилац је дана 28.05.2018.године објавио Позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки.
У року за подношење понуда пристигле су понуде следећих понуђача:
1. «Лayon“, Београд која је код наручиоца заведена под бројем 01-190/1-1-2018-од 08.06.2018 у 8 и
4L0 без назначених партија
2. «ПроМедиа» д.о.о. Кикинда, која је код наручиоца заведена под бројем 01-190/1-2-2018 од
08.06.2018. год. у 8 и 40 часова за партије број 3,4,5,7 и 10
3. «Медилабор» Нови Сад која је код наручиоца заведена под бројем 01-190//1-3-2018 од 08.06.2018.
год. у 8 и 40 часова, за партију 6,7,8,9
4. «Суперлаб» д.о.о. Београд, која је код наручиоца заведена под бројем 01-190/1-4-2018 од 08.06.2018
год у 08:40 часова, за партије 1,2, 6,7,8 и 9
5. «Викор д.о.о», Нови Београд која је код наручиоца заведена под бројем 01-190//1-5-2018 од
08.04.2018. год. у 8 и 40 часова, за партију 11
6. «Беокомпас» д.о.о. Београд, која је код наручиоца заведена под бројем 01-190/1-6-2018 од
08.04.2018. год. у 8 и 40 часова, за партију 2

Неблаговремених понуда није било.
Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну набавку
дана 11.06.2018. године.
Комисија за јавну набавку је дана 12.06.2018. године саставила Извештај о стручној оцени
понуда, у коме је констатовала следеће:
1.) Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Лабораторијски материјал по партијама
Назив и ознака из општег речника набавки су: 33696500 лаб. реагенси
2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи
2.161.381,50 динара динара без пдв-а.
3.) Основни подаци о понуђачима:
1. «Беокомпас» д.о.о. 11000 Београд Звечанска 60/22
2. «Медилабор» 21000 Нови Сад, Мичуринова 52
3. «Викор доо» 11070 Нови Београд, Бул.Маршала Толбухина 42
4. «Суперлаб» д.о.о.Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд;
5. «ПроМедиа» Краља Петра I 114, 23300 Кикинда.
6. «Layon“ Браће Југовића 7, 11000 Београд
.

4.) Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“ (односи се на сваку партију).

5.) Стручна оцена пристиглих понуда:
Понуда«Layon“, Београд која је код наручиоца заведена под бројем 01-190/1-1-2018-од 08.06.2018 је
неисправна-не садржи потребне доказе тражене у конкурсној долиментацији и није назначена цена у
партијама (празне табеле) остале понуде су прихватљиве, достављене су благовремено и поднете су
самостално.
6.) Ранг листа понуђача - по партијама након примене критеријума за доделу уговора:

Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
Партија 11
Партија 12

Лајон
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Промедиа

Медилабор

Суперлаб
179.095,00
21.250,00

Викор

24.590,00

1.235.040,00
184.860,00
78.656,00
23.955,00

8.810,00
33.942,00
1.500,00
4.030,00

Беокомпас

11.643,00
32.625,00
1.770,00
4.680,00

42.325,00
387.203,00

Победник
179.095,00 Суперлаб
21.250,00 Суперлаб
1.235.040,00 Промедиа
184.860,00 Промедиа
78.656,00 Промедиа
8.810,00
Медилабор
23.955,00 Промедиа
1.500,00
Медилабор
4.030,00
Медилабор
42.325,00 Промедиа
387.203,00 Викор
‐
2.166.724,00

8.) Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку по спроведеном оцењивању и рангирању понуда,
констатовала је да су најповољније понуде за поједине партије понудили следећи понуђачи:
1. Понуђачу “Медилабор“ д.о.о Нови Сад:
за партију 6,8,9
2. Понуђачу „Викор“ д.о.о. Нови Београд:
за партије 11
3.Понуђачу „Суперлаб“ д.о.о Београд:
за партије 1,2
4.Понуђачу „ПроМедиа“ д.о.о.Кикинда:
за партије 3,4,5, 7 и 10
Комисија је предложила наручиоцу да се овим понуђачима доделе уговори за горе поменуте
партије. Понуђачи којима није додељен уговор за поједину партију одбијени су из разлога што су понудили
вишу цену у односу на цену из понуде изабраног понуђача.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те
је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права, у року од 5 (пет) дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки.

Директор
__________________
Китареску др Дојнел

