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Клиника за стоматологију Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића 52
18000 Ниш
ПИБ : 100621196
МБР: 17215426
Дел. бр. 01- 37- 150/2020
Датум : 17.07.2020.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкам ( „Службени гласник РС“
68/2015) , члана 42. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке Клинике ,
члана 23. Статута Клинике за стоматологију Ниш и на основу Извештаја Комисије за
jaвну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр.5-1/2020 о стручној оцени
понуда бр. 37- 149/2020 од 16.07.2020.године, ВД Директора Клинике , доноси :

ОДЛУКУ
о додели уговора
за набавкку услуга поправке и одржавања медицинске опреме
у поступку јавне набавке мале вредности бр.5-1/2020
Клиника за стоматологију Ниш , Булевар др Зорана Ђинђића 52 , Ниш , као
наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности за услуге поправке и одржавања
медицинске опреме ОРН 5042100 за потребе Клинике уговор о јавној набавци
додељује за :
Понуђена
Редни број и назив Назив понуђача коме се додељује По
понуди
цена
партије
партије
уговор
бр.
Партија 1
Сервис и одржавање
апарата произвођача
Драгер
Партија 2
Потрошни материјал

ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО

Ритопек
м.бр. 20677953 пиб: 1067722729
законски заступник Јово Рогановић

37- 137

Ритопек
м.бр. 20677953 пиб: 1067722729
законски заступник Јово Рогановић

37-137

ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО

Без пд-а: 192.500,00
Са пдв-м: 231.000,00
Без пд-а: 486.057,79
Са пдв-м: 583.269,35

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 пет ( 5 ) дана од дана објављивања ове одлуке
на Порталу Управе за јавне набавке.
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Образложење
За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.06.2020 .године објавио
Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и Порталу Клинике за
стоматологију Ниш.
До истека рока за подношење понуда 06.07.2020.године до 10:00 h , понуде
је доставио један понуђач.
Након поступка отварања понуде 06.07.2020.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 понуда бр. 37-149/2020 од 16.07.2020.године ,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће :
Врста поступка : јавна набавка мале редности
Подаци о јавној набавци:
1)Редни број јавне набавке : 5-1/2020
2)Предмет јавне набавке : услуге
- ОРН 5042100- услуге поправке и одржавања медицинске опреме за потребе
Клинике
3) Предмет јавне набавке је обликован по партијама :
Партја 1 : Сервис и одржавање апарата произвођача Драгер
Партија 2 : Потрошни материјал
4)

Процењена вредност јавне набавке : 1.000.000
Партја 1 : Сервис и одржавање апарата произвођача Драгер 500.000 динара
Партија 2 : Потрошни материјал 500.000 динара

Основни подаци о понуђачима и понудама :
5 )Благовремено , до 10:00 h 06.07.2020.године, достављене су понуде :
_______________________________________________________________________________________________
Број под којом је
понуда заведена НАЗИВ ИЛИ ШИФРА ПОНУЂАЧА

37- 137

ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО Ритопек

Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек
Неблаговремених понуда : нема
6) Учешће понуђача

по партијама и подаци из понуда :
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датум пријема

сат

06.07.2020.

9:45 h
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Партија 1 : Сервис и одржавање апарата произвођача Драгер
Име / шифра понуђача
Понуђена цена
бр
.понуде

37-137

ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО Ритопек

Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек

(рсд)
Без пд-а 192.500,00
Са пдв-м: 231.000,00

Рок
Време
плаћања доласка
90 дана
1 дан

Партија 2 : Потрошни материјал
Бр.
понуде

Име / шифра понуђача

37-137

ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО Ритопек

Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек

Понуђена цена
Рок
(рсд)
плаћања
90 дана
Без пд-а 486.057,79
Са пдв-м: 583.269,35

Време
доласка
1 дан

7) Понуде које су одбијене, разлог њиховог одбијања и понуђене цена тих понуда: /
8 ) Ако је понуда одбијена због неуобичајно ниске цене, детаљно образложење начина на
који је утврђена та цена.: /
9) Критеријум за оцењивање понуда: економски најповољнија понуда
Начин примене методологије доделе уговора:
Елементи критеријума економски најповољније понуде
1. Понуђена цена2.Рок плаћања
3. Време доласка

Максимална број пондера
80
10
10
Укупно:
100

цена
80 пондера
1.
Цена представља укупну , коначну , вредност партије
Додела бодова по овом критеријуму врши се на следећи начин :
- понуђач са најниже понуђеном вредносшћу партије добија максималан број бодова
(80)
-додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле :
најниже понуђена вредност партије
x 80
вредност партије бодовног понуђача
2.
Рок плаћања (исказује се у данима)
10 пондера
Додела бодова по овом критеријуму врши се на следећи начин :
- понуђач са најдужим роком плаћања добија максималан број бодова (10)
-додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле :
Рок плаћања бодовног понуђача x 10
Најдужи рок плаћања
Време доласка (исказује се у данима)
10 пондера
3.
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Додела бодова по овом критеријуму врши се на следећи начин :
- понуђач са најкраћим временом доласка добија максималан број бодова (10)
-додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле :
Најкраће време доласка x 10
Време доласка бодовног понуђача
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи, предност ће
се дати понуђачу са повољнијом понуђеном ценом .
10) Оцена и рангирање понуда:
Према одредбама члана 107 тачка 1. и 2. , наручилац пошто прегледа и оцени понуде ,
одбије све неприхватљиве понуде , прихватљиве понуде рангира применом критеријума
за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.
Према одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН , прихватљива понуда је она понуда која
која је благовремена , коју наручилац није одбио због битних недостатака , која је
одговарајућа , која не ограничава , нити условљава права наручилаца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Према одредбама
члана 3.став 1. Тачка 32 одговарајућа понуда је понуда која је
благовремена и за коју је утврђено да испуњава све техничке спецификације.
Партију 1 : Сервис и одржавање апарата произвођача Драгер
– једина
достављена
понуда
бр. 37-137
понуђача
ПРОФЕСИОНАЛ
МЕДИЦ
ДОО
Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек је прихватљива и најповољнија понуда.
Комисија предлаже да се за потребе Клинике за стоматологиу Ниш за набавку
услуга
поправке и одражавања апарата Дагер
уговор додели понуђачу
ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО Ритопек Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек м.бр. 20677953
пиб: 106772729 законски заступник Јован Рогановић, по понуди број 37-137 од
06.07.2020.године за партију 1, по понуђеној вредности партије 192.500,00 динара
без пдв-а, 231.000,00 динара са пдв-ом, роком плаћања 90 дана, време доласка - 1дан;
понуађач извршава набавку самосталоно.
Партију 2 : потрошни материјал
– једина достављена понуда
бр. 37-137
понуђача ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО
Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек је
прихватљива и најповољнија понуда.
Комисија предлаже да се за потребе Клинике за стоматологиу Ниш за набавку
потрошноног материјала уговор додели понуђачу ПРОФЕСИОНАЛ МЕДИЦ ДОО
Ритопек Ул.Карађорђева бр,124А Ритопек м.бр. 20677953 пиб: 106772729 законски
заступник Јован Рогановић, по понуди број 37-137 од 06.07.2020.године за партију
2, по понуђеној вредности партије 486.057,79 динара без пдв-а, 583.269,25 динара са
пдв-ом, роком плаћања 90 дана, време доласка - 1дан; понуађач извршава набавку
самосталоно.
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ВД Директора Клинике за стоматологију Ниш, Проф. др Александар Митић
прихватио је предлог Комисије за јавну набвку о избору најповољније понуде и
донео одлуку о додели уговора 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 5 ( пет) дана од дана
објављивања ове одлуке на Порталу Управе за јавне набавке.
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