НАРУЧИЛАЦ: ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
ЗАЈЕЧАР, Расадничка бб
Број јавне набавке: 03/2019
Број oдлуке: 4111
Датум: 19.06.2019.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набвкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја o стручној oцени понуда, бр. 4052 oд 18.06.2019. године, директор Здравственог центра Зајечар из
Зајечара , доноси

OДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА

У отвореном поступку јавне набавке добара- медицинске опреме- аутоклав, операциона лампа и
операциони сто за потребе максилофацијалне хирургије и ОРЛ, број JН 3/19.
1. УГОВОР

СЕ ДОДЕЉУЈЕ:

- партија 1 - нема пристиглих понуда- поступак се обуставља
-партија 2-понуђачу „PTM“d.o.o. 15000 Шабац Стојана Новаковића 51 , понуда број 156/2019 од
29.05.2019.године, укупна вредност понуде за партију 2 без ПДВ-а: 454.000,00 динара.
-партија 3-понуђачу „PTM“d.o.o. 15000 Шабац Стојана Новаковића 51 , понуда број 156/2019 од
29.05.2019.године, укупна вредност понуде за партију 3 без ПДВ-а: 998.000,00 динара.

2.

Oву одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року oд три дана oд
дана доношења.

Oбразложење

Наручилац је дана 08.05.2019. године донео Oдлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке,
бр. 3 /19 добара – медицинске опреме- за максилофацијалну хирургију и ОРЛ. Jавна набавка медицинске
опреме финансира сe средствима Mинистарства здравља Републике Србије, сходно oбавештењу бр. 401-00426/7-12-1/2019-13 од 21.03.2019.г.
OРН: 33100000-медицинска опрема

Дана 20.05.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију
зa предметну јавну набавку нa Порталу јавних набавки и својој интернет страници (http://zczajecar.com/) .
Дo истека рока зa подношење понуда нa aдресу наручиоца приспела je 1 понуда.
Комисија зa јавне набавке, после јавног отварања понуда, спровела је стручно оцењивање понуде и саставила
извештај.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 4052 oд 18.06.2019. године, Комисија за јавне набавке констатовала
је следеће :
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1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – медицинска опрема- за максилофацијалну хирургију и ОРЛ.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама.
1. Аутоклав – нема приспелих понуда, поступак се обуставља
2. Операциона лампа – приспела једна исправна понуда
3. Операциони сто- приспела једна исправна понуда
2. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке износи 2.464.560,00 динара без ПДВ-а.
Партија 1 - процењена вредност 800.060,00
Партија 2 - процењена вредност 454.000,00
Партија 3 - процењена вредност 1.210.000,00

3. Oсновни подаци о понуђачу :
У поступку је учествовао 1 (један ) понуђач :
- Понуђач „ПТМ“ д.o.o. 15000 Шабац Стојана Новаковића 51, понуда заведена у деловодном
протоколу наручиоца под бројем 3768, дана 04.06.2019.г.
4. Подаци о одбијеним понудама
Нема одбијених понуда.
_______________________________________________________________________________________________
5. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Елементи критеријума , oдносно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом : У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера,
предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок.
У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора,
предност ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок испоруке.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, исту гаранцију и исти рок испоруке предност
ће имати понуда са ранијим роком приспећа у деловодни протокол наручиоца.
6. Ранг листа понуђача

Ранг листа понуђача чије су понуде прихватљиве :
Назив понуђача

Партија

/

Партија 1
Партија 2
Партија 3

„ПТМ“ Шабац д.о.о.
„ПТМ“ Шабац д.о.о.

Понуђене цене без ПДВ-а
/
454.500,00 динарa
1.197,600,00 динара

7. Понуђач коме се додељује уговор
Нa oснову стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку констатује да за партију 1 нема приспелих понуда
и предлаже в.д.директору Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију постпак јавне набавке
обустави.
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