ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“
БРОЈ: JНMB 03/2017
ДАНА: 23.02.2017. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), в.д.директор Дома здравља „Темерин“ Темерин дана
23.02.2017. године донео је следећу
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Наручилац предмета јавне набавке је Дом здравља „Teмерин“ Темерин,
са седиштем у ул. Народног фронта бр. 82, 21235 Темерин, Република
Србија.
2. Предмет јавне набавке мале вредности је добро «набавка стоматолошког
потрошног материјала».
3. Набавка је планирана, Планом јавних набавки за 2017.годину,
финансирање РФЗО;
4. Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи 2.210.000,00
динара без ПДВ-а.
Вредност уговора који ће бити закључени јесте по партијама како следи.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредости број 03/2017- набавка стоматолошког потрошног материјала, уговор се додељује
понуђачу:
1. „VETMETAL“ d.o.o. Beograd, ul. Savska 33/II
За партије: 2,3,6, 8
Укупне вредности: 932.469,60 + ПДВ
2. „NEO YU-DENT“ d.o.o. Novi Sad, ul.Vladike Ćirića 27
За партије: 1,4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16,17, 18
Укупне вредности: 1.066.767,25 + ПДВ
3. „SINOFARM“ d.o.o. Beograd, ul. Koste Nađa 31
За партију: 11
Укупне вредности: 104.673,00 + ПДВ
4. „INТERDENT“ d.o.o. Beograd, ul. Zemunska 22
За партију: 15
Укупне вредности: 33.213,50 + ПДВ
Образложење
Поступак јавне набавке мале вредности покренут је дана 01.02.2017.
године одлуком директора бр. 58-1/2017, именовањем комисије за спровођење
поступка решењем бр. 58-2/2017 и објављивањем позива за достављање понуда
на Порталу јавних набавки према условима конкурсне документације.

1.

Благовремено у остављеном року приспеле су понуде следећих
понуђача:
1. Interdent doo Beograd
2. Grosis d.o.o. Niš
3. Sinofarm d.o.o. Beograd
4. Dental Expres d.o.o. Beograd
5. Vetmetal d.o.o. Beograd
6. Neo yu-dent d.o.o. Novi Sad
7. Elmed d.o.o. Novi Sad

Неблаговремених понуда није било.
Комисија је спровела поступак јавног отварања понуда за предметну
набавку дана 21.02.2017. године, и извршила преглед и оцену приспелих понуда,
те је сачинила Извештај о стручној оцени понуда дана 22.02.2017. г.
Прегледом приспелих понуда у складу са чланом 106. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама, одбија се понуда понуђача „Елмед“ д.о.о. Нови Сад,
због битног недостатка понуде, неиспуњавања обавезног услова учешћа у
поступку јавне набавке. Понуђач је приложио решење Министарства здравља
бр.515-04-024812009-05 којим је утврђено да „Елмед“ д.о.о.Нови Сад, испуњава
услове за обављање промета на мало, медицинских средстава класе I и IIa, у
специјализованој продавници у Новом Саду, ул.Руменачка 114. Набавка лекова и
медицинских средстава за потребе Дома здравља се сматра прометом на велико, у
складу са чл.13 Закона о трговини, те се понуда из наведеног разлога одбија.
Након одбијања понуде са битним недостацима, применом критеријума
економски најповољније понуде, извршено је рангирање понуда по партијама
оцењивањем понуда у складу са објављеним критеријумом.
Понуде које се одбијају као неприхватљиве за одређену партију нису
бодоване за ту партију.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ- ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА Оцењивање понуда комисија је извршила према следећем критеријуму :
Редни број
КРИТЕРИЈУМ
ПОНДЕРИ
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
максимално
ББпц =
Најнижа понуђена цена х 70
Понуђена цена

70

2. КВАЛИТЕТ СРЕДСТАВА У ПОНУЂЕНОЈ ПАРТИЈИ* * ( по формули ) : макс.
30
ББкс =
ППбк х 30
НБбк
ППбк- укупно бодова по квалитету за понуђену партију
НБбк- укупно бодова по квалитету за партију са највише бодова
**Оцену квалитета понуђених средстава врши комисија за јавне набавке
са стручним лицима из службе стоматологије на следећи начин:
Свака понуђена партија као целина набавке оцењује се бодовима 1 / 15/ 30:
„1“-најмање одговара захтеваном опису, није еквивалентан постављеном узорном
материјалу, или у примени у раду у претходном уговорном периоду има
евидентиране примедбе на неодговарајући квалитет и неадекватна употребна
својства;
„15“-одговара захеваном опису, по квалитету није потпуно еквивалентан
предложеном, нема значајних уочених недостатака у раду у претходном уговорном
периоду;

„30“- потпуно задовољава наведеном опису, по квалитету је еквивалентан или
вишег нивоа квалитета од предложеног, у раду са њим су евидентирана само
позитивна искуства.
Рангирање тако добијених бодова врши се по формули у тачки 2 са
максималних 30 бодова.
_____________________________________________________________
УКУПНО
100
Партија бр.1
1.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
Понуђена цена:
64.688,00 x70 = 70 пондера
64.688,00
Укупно пондера 85

квалитет:
15x30=15 пондера
15

1.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
64.688,00 x70 =64,00 пондера
70.928,00
Укупно пондера 94

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.1. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од 70.928,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.2
2.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
623.640,00 x70 =70 пондера
623.640,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

2.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
623.640,00 x70 =65 пондера
30x30=30
667.606,00
30
Укупно пондера 95
Уговор се додељује за партију бр.2. понуђачу „Vetmetal“за износ од 623.640,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.3
3.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

148.860,70 x70 =70 пондера
148.860,70
Укупно пондера 100

3.2

30 x30=30
30

„Neo yu dent“ d.o.o. Novi Sad:

148.860,70 x70
154.100,00

=68 пондера

30x30=30
30

Укупно пондера 98
Уговор се додељује за партију бр.3. понуђачу „Vetmetal“ d.o.o. Beograd за износ
од 148.860,70 динара без ПДВ-а:

Партија бр.4
4.1 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
Уговор се додељује за партију бр.4. понуђачу „Neo yu-dent“ doo Novi Sad за
износ од 91.690,75 динара без ПДВ-а, као јединој прихватљивој понуди.
Партија бр.5
5.1 „Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
5.681,25 x70 = 70 пондера
5.681,25
Укупно пондера 85
5.2

15x30=15
15

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
5.681,25 x70 =61 пондера
6.487,50
Укупно пондера 91

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.5. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од 6.487,50
динара без ПДВ-а
Партија бр.6
6.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

21.658,00 x70 =70 пондера
21.658,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

6.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
21.658,00 x70 =52 пондера
29.338,00
Укупно пондера 82

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.6. понуђачу „Vetmetal“за износ од
21.658,00 динара без ПДВ-а

Партија бр.7
7.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

189.755,00 x70 =67 пондера
198.062,02
Укупно пондера 97
7.2

30x30=30
30

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

189.755,00 x70 =70 пондера
189.755,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.7 понуђачу “Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
За износ од 189.755,00 динара
Партија бр.8
8.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

Уговор се додељује за партију бр.8. понуђачу „Vetmetal“за износ од
138.310,90 динара без ПДВ-а, као јединој прихватљивој понуди.

Партија бр.9
9.1

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

Уговор се додељује за партију бр.9. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
46.250,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.10
10.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

58.080,50 x70 = 70 пондера
58.080,50
Укупно пондера 85

15x30=15
30

10.3 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
58.080,50 x70 =69 пондера
30x30=30
59.070,00
30
Укупно пондера 99
Уговор се додељује за партију бр.10. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од 59.070,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.11
11.1

„Grosis“ d.o.o. Niš:

104.673,00 x70 =47 пондера
157.084,00
Укупно пондера 77
11.2 „Sinofarm“ d.o.o. Beograd

30x30=30
30

104.673,00 x70
104.673,00
Укупно пондера 100

=70 пондера

30x30=30
30

11.3 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
104.673,00 x70
137.830,00
Укупно пондера 83

=53 пондера

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.11 понуђачу „Sinofarm“ d.o.o. Београд, за износ
од 104.673,00 динара
Напомена: извршено прерачунавање ставке 7 у партији 11 за понуђаче Grosis и
Sinofarm, цена јединице мере паковање 50 ком., прерачуната на јединицу мере
комад и помножена са количином од 4500 комада ПВЦ чаша.
Партија бр.12
12.1 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
Уговор се додељује за партију бр.12 понуђачу „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad, за
износ од 28.740,00 динара.
Понуда понуђача „Sinofarm“ за партију 12 је неприхватљива. Комисија
је извршила тестирање узорака за ову партију, узорци не испуњавају услов
који је техничком документацијом означен као „Нипро или одговарајуће“. С
тога je понудa понуђача „Sinofarm“ Београд одбијенa као неприхватљивa за
партију 12.
Партија бр.13
13.1.

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

24.937,00 x70 = 68 пондера
25.443,50
Укупно пондера 98
13.2.

30x30=30
30

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

24.937,00 x70 = 70 пондера
24.937,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.13. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
24.937,00 динара без ПДВ-а

Партија бр.14
14.1 „Interdent“ d.o.o. Beograd

161.526,20 x70
161.526,20
Укупно пондера 85
14.2

=70 пондера

15x30=15
30

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

161.526,20 x70 = 67 пондера
168.677,00
Укупно пондера 82

15x30=15
30

14.3 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
161.526,20 x70 =63 пондера
178.572,00
Укупно пондера 93

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.14. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
178.572,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.15
15.1

„Interdent“ d.o.o. Beograd:

33.018,00 x70 =69 пондера
33.213,50
Укупно пондера 99
15.2

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

33.018,00 x70 =70 пондера
33.018,00
Укупно пондера 85
15.3

30x30=30
30

15x30=15
30

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

33.018,00 x70 =52 пондера
44.385,00
Укупно пондера 67

15x30=15
30

Уговор се додељује за партију бр.15 понуђачу „Interdent“ d.o.o. Beograd
За износ од 33.213,50 динара
Партија бр.16
16.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

50.220,44 x70 =70 пондера
50.220,44
Укупно пондера 85
16.2

15x30=15
30

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

50.220,44 x70

=59 пондера

30x30=30

59.500,00
Укупно пондера 89

30

Уговор се додељује за партију бр.16 понуђачу „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
За износ од 59.500,00 динара
Партија бр.17
17.1 „Dental Expres“ d.o.o.:
151.431,20 x70 = 37 пондера
286.139,00
Укупно пондера 67

30x30=30
30

17.2 „Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
151.431,20 x70 = 70 пондера
151.431,20
Укупно пондера 71

1x30=1
30

17.3 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
151.431,20 x70 =46 пондера
230.545,00
Укупно пондера 76

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.17. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
230.545,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.18
18.1

„Interdent“ d.o.o. Beograd:

70.998,00 x70 = 50 пондера
98.300,50
Укупно пондера 80
18.2

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

70.998,00 x70 = 70 пондера
70.998,00
Укупно пондера 71
18.3

30x30=30
30

1x30=1
30

„Neo yu-dent“ d.o.o. Beograd:

70.998,00 x70 = 62 пондера
80.292,00
Укупно пондера 92

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.18. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од 80.292,00
динара без ПДВ-а

Ha ocHoey qnaHa 108. 3arcoHa o jaanhN4 Ha6aeKaMa (,,Cnyx6eHtA rnac{Vx PC" 6p'
L24/20L2, L4/L5 A 68/15) osnauheHo nhlle Hapyqroqa npilxBarnfio je npeAflor
Kour,rcrje 3a cnpoBoferue nocrynKa jaene Ha6aere Mane BpeAHocrl/ o Ao4eail yroBopa,
re je 4oHera o.qnyKa Kao y Ancno3v1luBY.

noyKA o nPABHOM nEKy: l-lporne oBe oAnyKe nonyfau Moxe noAHeril 3axreB

3a

3alxTt4Ty npaBa npe.4ajorv Hapyquoqy, y3 l4cToBpeMeHo AocTaBrbarue rconuje
Peny6nravroj rcourcAjVl, Y poKy oA 5 Aana oA AaHa o6jaarunaaFba oAnyKe o AoAeflil
yroBopa Ha lloprany jaaurax na6aarr.

B.A.AilpeKroP
!ar-uaqa KNpr,rgrah
i:onuTe MeAI/q14He
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