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Клиника за стоматологију Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш
ПИБ : 100621196
МБР: 17215426
Дел. бр. 01- 37-148/2020
Датум : 14..07.2020.године
На основу члана 109. Закона о јавним набавкам ( „Службени гласник РС“ бр
68/2015) и извештаја Комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. 37-146/2020
од 10.07.2020. године , ВД Директора Клинике за стоматологију Ниш доноси

ОДЛУКУ
о обустави поступка
О б у с т а в љ а с е отворени поступак јавне набавке бр. 2/2020 ОРН
33000000 за добра
партије 1.2 ОРН 33138000 – материјал за фиксне ортодонске апарате,
по позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке 27.05.2020.године ,за
потребе Клинике .
Разлог обуставе поступка у складу са чланом 109. Став 1 Закона о јавним
набавкама ( „Службени гласник РС“ број 68/2015) је тај што нису испуњени услови
за доделу уговора.
До истека рока за достављање понуда на адресу Наручиоца приложена је
само једна неприхватљива понуда.
Предметни поступак је обустављен након истека рока за подношење понуда, у фази
доношења одлуке о додели уговора .
Поступка јавне набавке за добра наведене партија биће покренут за у наскоријем
року у складу са Законом.
Одлуку објавити у року од три дана од дана њеног доношења на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Клинике www.kzsnis.rs.
Против Одлуке понуђачи могу поднети наручиоцу захтев за заштиу права, а
копију истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки у року од десет (10) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу
Управе за јавне набавке.
Образложење
За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.05.2020 .године објавио
Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и Порталу Клинике за
стоматологију Ниш.
До истека рока за подношење понуда 29.06.2020.године до 10:00 h , понуде
је доставило пет понуђача.
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Након поступка отварања понуде 29.06.2020.године почев од 10:15 h ,
Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај
о истом.
У извештају о стручној оцени понуде бр. 37-146/2020 од 10.07.2020.године , Комисија
за јавну набавку је констатовала следеће :
Врста поступка : јавна набавка у отвореном поступку
Подаци ојавнојнабавци:
1)Редни број јавне набавке : 2/2020
2)Предмет јавне набавке : добра
- ОРН 33000000 – медицинска опрема , фармацеутски производи и производи за личну
негу ,
3) Предмет јавне набавке је обликован по групама и партијама :
Група 1 : 33133000 Стоматолошки потрошни материјал
– партија1. – 33133000 Стоматолошки потрошни материјал
- Партија 2 - 33138000 Материјал за фиксне ортодонске апарате
- Партија 3 -33138000 Материјал за мобилне ортодонске апарате .
Група 2. 33140000 – Медицински потрошни материјал:
• Партија 2.1. 33140000 – Убодни материјал ОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.2. 33140000 – Убодни материјал НЕОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.3. 33140000 – Завојни материјал ОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.4. 33140000 – Завојни материјал НЕОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.5. 33140000 – Медицинска пластика ОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.6. 33140000 – Остали медицински материјал ОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.7. 33140000 – Остали медицински материјал НЕОСИГУРАНА ЛИЦА
• Партија 2.8. 33140000 – Специфични медицински материјал ОСИГУРАНА ЛИЦА
Група 3. 33141225 – Хируршки материјал
-Партија 3.1. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I ОСИГУРАНА ЛИЦА
-Партија 3.2. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I НЕОСИГУРАНА ЛИЦА
– Група 4. 24311000 – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења и
Група 5. 332354110 – Филм за рендгенско снимање
Група 6. FC02 – отпадни материјал
4) Процењена вредност јавне набавке : 7.916.000
Група 1.
- партија1. – 33133000 Стоматолошкипотрошни материјал -2.800.000
- Партија 2 - 33138000 Материјал за фиксне ортодонске апарате -2.126.000дин.
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-33138000 Материјал мобилне ортодонске апарате – 650.000дин.

Група 2. 33140000 - Медицинскипотрошниматеријал: 3.158.000
Партија 2.1. 33140000 – Убодни материјал -ОСИГУРАНА ЛИЦА -233.000,00
Партија 2.2. 33140000 – Убодни материјал- НЕОСИГУРАНА ЛИЦА – 25.000,00
Партија 2.3. 33140000 – Завојни материјал -ОСИГУРАНА ЛИЦА- 710.000,00
Партија 2.4. 33140000 – Завојни материјал НЕОСИГУРАНА ЛИЦА – 30.000,00
Партија 2.5. 33140000 – Медицинска пластика -ОСИГУРАНА ЛИЦА – 620.000,00
Партија 2.6. 33140000 – Остали медицински материјал - ОСИГУРАНА ЛИЦА 800.000,00
Партија 2.7. 33140000 – Остали медицински материјал -НЕОСИГУРАНА ЛИЦА 420.000,00
Партија 2.8. 33140000 – Специфични медицински материјал ОСИГУРАНА ЛИЦА 320.000,00
Група 3. 33141225 – Хируршки материјал: 1.050.000
-Партија 3.1. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I ОСИГУРАНА ЛИЦА 950.000,00
-Партија 3.2. 33141225 – Материјал за хируршко шивење I НЕОСИГУРАНА ЛИЦА 100.000,00
– Група

4. 24311000 – Хемијски елементи, неорганске киселине и једињења -50.000,00

Група 5. 332354110 – Филм за рендгенско снимање- 818.000,00
Група 6. FC02 – отпадни материјал - 40.000,00
Основни подаци о понуђачима и понудама :
5 ) Благовремено , тј. до 10:00 сати дана 29.06.2020.године, понуде су приложили
следећи понуђачи :
___________________________________________________________________________________________
Број под којом је
Понуда заведена НАЗИВ ИЛИ ШИФРА ПОНУЂАЧА

37- 122

датум пријема

сат

25.06.2020.

MEDICOM DOO ŠABAC

10:15 h

Ул. .Поцерска бр.3 Шабац
-

37-123
37-126

Гросис доо Ниш
Ул.Панталејска бр.77
Драгер Техника доо
Ул.Радоја Дакића бр.7 Београд

25.06.2020

11:45 h

26.06.2020

9:45 h

29.06.2020.

9:15 h

37-128

Медипро Интернационал доо
Ул.Незнаног јунака бр.37
37-130
Ветметал доо Београд
Ул.Савска бр. 33 III
Неблаговремених понуда није било
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6) Учешће понуђача

по партијама и подаци из понуда :

Група 1 : Стоматолошки потрошни

материјал

Партија1. 2: Материјал за фиксне ортодонске апарате
Бр
.понуде

37-128

Име / шифра понуђача

Понуђена цена
(рсд)

Медипром Интернационал доо
Београд Ул. Незнаног јунака бр.37

1.798.100,00

Рок
плаћања

90 дана

Време
испоруке

1 дан

7) Понуде које су одбијене, разлог њиховог одбијања и понуђене цена тих понуда:
Према одредбама члана 107 тачка 1. , наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
,пошто прегледа и оцени понуде , одобије све неприхватљиве понуде.
Одредба члана 3. став 1 тачка 33 прописује да је прихватљива она понуда која је
благовремена , коју наручилац није одбио због битних недостатака , која је одговарајућа ,
која не ограничава , нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. Закона је прописано да ће наручилац одбити понуду због битних
недостатака ако : 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) дпонуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења краћи од прописаног
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Пошто докаже испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набвке понуђач је
у обавези да докаже испуњеност и додатних услова за учешће уколико то наручилац
захтева.
Члан 76. тачка 1)Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке
Тачка 6 )Наручилац одрђује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу понуђача и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Предмет јавне набавке су медицинска опрема ,фармацеутски производи и производи за
личну негу ОРН 33000000 обликовани по групама и партијама.
Законом о медицинсим средствима ( „Сл. гласник РС“ бр. 105/2017 ) регулисани су
услови за производњу и промет медицинских средстава односно њихово стављање на
тржиште , употреба, техничка процена и оцена усаглашености са осносвним захтевима , као
и друга питања од значаја за медицинска средства, а за чију регистрациу надлежност врши
Агенција за лекове и медицинска средства члан 3 . наведеног Закона.
У складу са чланом 76. Конкурсном документацијом на страни 15 је захтевано „ 6) да
има решење АЛИМЦ-а за стављање у промет медицинског средства које је предмет
набавке“.
Прегледајући и оцењујући понуду бр.37-128 понуђача Медипром Интернационал доо
Београд , Комисија констатује да у :
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- партији 1.2 Материјал за фиксне ортодонске апарате понуђени производ за ставку порд
редним бројем 30. „ DENTAURUM CONTEC GO „ нема важеће Решење АЛИМС-а.
- партији 1.2 Материјал за фиксне ортодонске апарате - понуђени производ за ставку 80.
„DENTAURUM CONTEC GO“ нема важеће Решење АЛИМС-а.
- партији 1.2 Материјал за фиксне ортодонске апарате - понуђени производ за ставку 90.
„DENTAURUM CONTEC LC“ нема важеће Решење АЛИМС-а.
Медициснко средство се може ставити у промет само на основу Решења о упису у
регистар медицинских средстава које издаје АЛИМС .
Понуда бр. 37-128 понуђача Медипром Интернационал доо Београд не испуњава додатни
услов за учешће у поступку.
У складу са чланом 106. тав 1 тачка 2, због битних недостатака ,одбија се неприхватљива
понуда бр 37-128 од 29.06.2020.године понуђача Медипром Интернационал доо Београд.
На основу утврђених чињеница и констатације да нису испуњени услови за
избор најповољније понуде тј доделу уговора, Комисија предлаже обуставу поступка јавне
набавке за добра партије 1.2 – материјал за фиксне ортодонске апарате.
ВД Директора Клинике за стоматологију Ниш, Проф. др Александар Митић
прихватио је предлог Комисије за јавну набвку и донео одлуку о обустави поступка
као у изреци ове одлуке.
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против Одлуке понуђачи могу поднети наручиоцу
захтев за заштиу права, а копију истовремено достављају Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 ( десет) дана од дана
објављивања ове одлуке на Порталу Управе за јавне набавке.
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