ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 3419
Датум: 03.06.2020.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012) в.д. директор Здравственог центра
Зајечар доноси следећу
ОДЛУКУ
додели уговора

Додељује се уговор за набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије Здравственог центра Зајечар за
период од годину дана:
-партију 1- понуђачу “Беохем 3” д.о.о. Трстењакова бр.9, број понуде 373 од 11.05.2020. године, укупна вредност понуде без
ПДВ-а 560.900,00 динара;
-партију 2- обуставља се поступак набавке.
-партију 3- обуставља се поступак набавке.
-партију 4- понуђачу ''Алура Мед“ доо Београд, Ресавска бр.78 б, број понуде 225 од 04.05.2020. године, укупна вредност
понуде без ПДВ-а 692.480,00 динара;
-партију 5- понуђачу “Беохем 3” д.о.о. Трстењакова бр.9, број понуде 373 од 11.05.2020. године, укупна вредност понуде без
ПДВ-а 18.000,00 динара;
___________________________________________________________________________________________________________
Образложење
Наручилац је дана 27.04.2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набваке велике вредности бр. 9/20, за јавну
набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије Здравственог центра Зајечар, за период од годину дана,
обликованог по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и интернет страници , дана 30.04.2020.године.
Општи речник набавки:
33194220 – Материјал за трансфузију крви
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
За партију 1- 1 понуде
За партију 2- нема приспелих понуда
За партију 3- 1 понуда
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 2 понуде
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. 3358 од 01.06.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
____________________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:
Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Материјал за трансфузију за потребе службе трансфузије крви Здравственог центра Зајечар за период од годину дана.
Редни број јавне набавке: 9/20
Процењна вредност набавке износи 1.838.680,00 динара без ПДВ-а:
Партија 1- процењена вредност 565.300,00 динара без ПДВ-а
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Партија 2- процењена вредност 179.860,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 381.840,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 692.480,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 19.200,00 динара без ПДВ-а
____________________________________________________________________________________________________________
Материјал за трансфузију, партија 1
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
____________________________________________________________________________________________________________
1. ''Беохем 3“ доо Београд
Трстењакова бр.9
____________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна прихватљива и
одговарајућа понуде понуђача ''Беохем 3“ доо Београд, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно
оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Беохем 3“ доо Београд
565.300,00
560.900,00
Трстењакова бр.9
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије крви Здраственог центра
Зајечар, партију 1, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр.9/20, понуда понуђача ''Беохем 3“ доо
Београд, Трстењакова бр.9, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже в.д.
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
____________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за
јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.9/20 јавне набавке материјала за трансфузију за
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потребе службе трансфузије крви ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 1 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу ''Беохем 3“ доо Београд, Трстењакова бр.9.
____________________________________________________________________________________________________________
Реагенси за коагулацијуи тестирање крви, партија 2
3.Укупан број поднетих понуда: /
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да за партију 2 нема приспелих понуда.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије крви Здраственог центра
Зајечар, партију 2, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр.9/20, нема приспелих понуда и предлаже в.д.
директору Здравственог центра Зајечар да се за поменуту партију поступак набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д. директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за
јавну набавку, у поступку набавке велике вредности бр.9/20 јавне набавке материјала за трансфузију за потребе службе
трансфузије крви ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 2 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак
набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Материјал за трансфузију, партија 3
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
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____________________________________________________________________________________________________________
1. ''Беохем 3“ доо Београд
Трстењакова бр.9
____________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
____________________________________________________________________________________________________________
3063 од 20.05.2019.г.
“ Беохем 3“ д.о.о. Београд
Нeприхватљива -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН и
чл.106.ст.1.т.2) и т.5)
и конкурснe докумeнтациje
Конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом тражених добара, на страни 13., у оквиру
Упутства какао се доказује испуњеност усова, у делу који се односи на додатне услове, под тачком 2, наручилац
је предвидео следеће:
„ Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном поступку јавне набавке издато од стране
произвођача или генералног увозника, насловљено на наручиоца , из којег се са сигурношћу може утврдити да ће
овлашћени понуђач располагати траженом врстом И количином добара која су предмет јавне набавке током
важења уговора И да ће обезбедити сигурну испоруку истих.“
Комсија за јавну набавку констатовала је да је понуђач у партији 3 понудио добра проивођача : „Dia Pro“ и
„Reagens“. Даље, увидом у понуду понуђача „Беохем-3“ д.о.о. из Београда, комисија је констатовала да понуђач
није доставио овлашћење за понуђена добра произвођача Dia Pro.
Конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом тражених добара, на страни 13., у оквиру
Упутства какао се доказује испуњеност усова, у делу који се односи на додатне услове, под тачком 2, наручилац
је предвидео следеће:
„ Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће
се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго) обележен (број партије из техничке
специф. поред понуђеног добра из документа и техничку карактеристику понуђеног добра) издат од стране
произвођача за понуђено добро (са преводом на срп. јез.), на основу којег наручилац може да изврши проверу
свих наведених техничких карактеристика. У случају да понуђач не достави тражене документе или достави
документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се
сматрати неодговарајућом.“

Комсија за јавну набавку констатовала је да је понуђач „Беохем-3“ д.о.о. из Београда, доставио додатни услов каталог произвођача Dia Pro за понуђена добра из партије 3, и да је обележио добра под редним бројем: 1, 2, 3,
5, 6 и 9, док за добра под редним бројем 4, 7, 8, и 10, није достављен документ и ставке нису обележене на начин
како је предвиђено конкурсном документацијом.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1.тач.32) и и да понуда садржи и друге недосттке из чл.106.ст.1.т.2) и т.5)Закона о jавним набавкама,
због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна неприхватљива
понуда понуђача ''Беохем 3“ доо Београд, будући да не испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте не треба даље разматрати односно
оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
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Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије крви Здраственог центра
Зајечар, партију 3, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр.9/20, приспела једна неприхватљива понуда
понуђача ''Беохем 3“ доо Београд, Трстењакова бр.9, и предлаже в.д. директору Здравственог центра Зајечар да за
поменуту партију треба обуставити поступак набавке.
____________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.109.ст.1.ЗЈН, в.д. директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за
јавну набавку, у поступку набавке велике вредности бр.9/20 јавне набавке материјала за трансфузију за потребе службе
трансфузије крви ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 3 и доноси одлуку да се за поменуту партију поступак
набавке обустави.
____________________________________________________________________________________________________________
Материјал за трансфузију, партија 4
3.Укупан број поднетих понуда: 1
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
____________________________________________________________________________________________________________
1. ''Алура Мед“ доо Београд
Ресавска бр.78 б
____________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да је благовремено поднета једна прихватљива и
одговарајућа понуде понуђача ''Алура Мед“ доо Београд, будући да испуњавају све услове из чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона
о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте треба даље разматрати односно
оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
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___________________________________________________________________________________________________________
1. ''Алура Мед“ доо Београд
692.480,00
692.480,00
Ресавска бр.78 б
___________________________________________________________________________________________________________
7.Начин примене методологије пондера:
У предметном поступку није примењена методологија доделе пондера, односно није вршено пондерисање (бодовање
понуда ), а из разлога што је критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци била најнижа понуђена цена.
___________________________________________________________________________________________________________
8. Комисија констатује да је за набавку материјала за трансфузију за потребе службе трансфузије крви Здраственог центра
Зајечар, партију 4, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр.9/20, понуда понуђача ''Алура Мед“ доо
Београд, Ресавска бр.78 б, прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о јавним набавкама и предлаже в.д.
директору Здравственог центра Зајечар њен избор.
____________________________________________________________________________________________________________
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
___________________________________________________________________________________________________________
Да
Не х
___________________________________________________________________________________________________________
Назив / име подизвођача
Део уговора који ће реализовати подизвођач
___________________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог комисије за
јавну набавку о додели уговора, у поступку набавке велике вредности бр.9/20 јавне набавке материјала за трансфузију за
потребе службе трансфузије крви ЗЦ Зајечар за период од годину дана, партију 4 и доноси одлуку о додели уговора
понуђачу ''Алура Мед“ доо Београд, Ресавска бр.78 б.
____________________________________________________________________________________________________________
Материјал за трансфузију, партија 5
3.Укупан број поднетих понуда: 2
Назив /име понуђача
____________________________________________________________________________________________________________
Благовремене понуде
Неблаговремене понуде
____________________________________________________________________________________________________________
1.“Дијагфарм“ д.о.о.Београд
Краља Милутина 73
2. ''Беохем 3“ доо Београд
Трстењакова 6
____________________________________________________________________________________________________________
4.Називи , односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
____________________________________________________________________________________________________________
Број под којим је понуда
Подносилац понуде
Разлози за одбијање
заведена
____________________________________________________________________________________________________________
/
/
/
____________________________________________________________________________________________________________
5. У поступку оцене понуда комисија за јавну набавку констатовала је да су благовремено поднете две прихватљиве и
одговарајуће понуде понуђача ’’Дијагфарм” д.о.о. Београд и ''Беохем 3“ доо Београд, будући да испуњавају све услове из
чл.3.ст.1.тач.32) и т.33) Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, те да исте треба
даље разматрати односно оцењивати.
___________________________________________________________________________________________________________
6.Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде, а на основу примене критеријума најниже понуђене цене, комисија за предметну јавну набавку је
рангирала односно , утврдила је:
Ранг листа прихватљивих понуда :
__________________________________________________________________________________________________________
Назив
понуђача
процењена вредност понуде
вредност понуде без ПДВ-а
___________________________________________________________________________________________________________
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