Дом здравља „Мали Зворник“
Дана 18.03.2014.
Број:
Рибарска 25
Мали Зворник
dzmalizvornik@open.telekom.rs

На осниву члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), записника о
отварању понуда бр. 143/14 и Извештаја о стручној оцени понуда , Комисија за јавну набавку
Дома здравља Мали зворник подноси
ДОПУНСКИ
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
у поступку јавне набавке добара – Лабораторијски материјал, ЈНМВ број 03/14
обликована у пет партија

у поступку јавне набавке мале вредности – Лабораторијски материјал, вршена је набавка добара –
ознака из ОРН – 33140000 – Медицински потрошни материјал.
Позив за подношење понуда постављен је на Портал јавних набавки и на сајт Дома здравља Мали
Зворник дана 19.02.2014. године и у року одређеним за достављање понуда, на адресу Наручиоца
пристигло је укупно шест понуда и то:
Заводни бр.
118
124
125
126
127
128

Понуђач

„Flora komerc“ , Г. Милановац
„ProMedia“, Кикинда
„Vicor“, Београд
„Yunycom“,Београд
„Scor“, Ниш
„Superlab“, Нови Београд

Датум достављања
26.02.2014.
27.02.2014.
27.02.2014.
27.02.2014.
27.02.2014.
27.02.2014.

Сат

Партија

09:22
08:45
08.47
08.48
08.50
10:11

3,4,5
1
3
2
4
3,4,5

Стручном анализом пристиглих понуда по свакој појединачној партији, Комисија за јавне набавке
Дома здравља Мали Зворник је затражила додатна објашњења и допунску документацију ради
правилне оцене и евентуалног прихватања понуда. То је учуњено електронским путем.
Након остављеног рока, Комисија констатује следеће:
Партија 1.
Понуђач „ProMedia“ doo, Краља Петра I, Кикинда, није доставио тражена објашњења у вези
састава реагенаса, те како се ради о специфичном апарату, то је понуда наведеног понуђача
неприхватљива.

Партија 2.
Понуђач по партији 2. „Yunycom“, Београд, Ресавска 78Б, доставио је тражене сертификате.
Партија 3.
По партији 3. није било додатних захтева.
Партија 4.
Понуђач „Scor medicinska oprema i farmacija“ doo, Ниш није доставио тражене доказе, те де
његова понуда сматра неприхватљивом. Понуде осталих понуђача по партији 4. су благовремене и
прихватљиве.
Партија 5.
По партији 5. понуђач „Superlab“, Нови Београд, доставио је тражени сетификат тако да су обе
понуде по партији 5. благовремене и прихварљиве.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум на основу кога наручилац додељује уговор: најнижа понуђена цена
На основу коначне процене Комисије, Комисија предлаже да се Уговор додели следећим
понуђачима:
Партија 1. Нема прихватљивих понуда;
Партија 2. „Yunycom“, Београд, Ресавска 78Б, - вредност 281.084,00 без ПДВ;
Партија 3. „Superlab“, Н. Београд, М.Миланковића 25, - вредност 399.671,00 без ПДВ;
Партија 4. „Flora komerc“ , Г. Милановац, Рајићева 55, - вредност 86.130,00 без ПДВ;
Партија 5. „Superlab“, Н. Београд, М.Миланковића 25, - вредност 162.372,00 без ПДВ.

Комисија за јавне набавке

