ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“
БРОЈ: JНMB 03/2018
ДАНА: 25.05.2018. год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), директор Дома здравља „Темерин“ Темерин дана
25.05.2018. 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 2018.годину,
финансирање РФЗО;
4. Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи 2.000.000,00
динара без ПДВ-а.
Вредност уговора који ће бити закључени јесте по партијама како следи.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредости број 03/2018- набавка стоматолошког потрошног материјала, уговор се додељује
понуђачу:
1. „VETMETAL“ d.o.o. Beograd, ul. Savska 33/II
За партије: 2,3,5,7,16
Укупне вредности: 794.061,00 + ПДВ
2. „NEO YU-DENT“ d.o.o. Novi Sad, ul.Vladike Ćirića 27
За партије: 1,4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Укупне вредности: 932.925,00 + ПДВ
3. „INТERDENT“ d.o.o. Beograd, ul. Zemunska 22
За партију: 12
Укупне вредности: 32.495,00 + ПДВ
Образложење
Поступак јавне набавке мале вредности покренут је дана 24.04.2018.
године одлуком директора бр. 178-1/2018, именовањем комисије за спровођење
поступка решењем бр. 178-2/2018 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. Sinofarm d.o.o. Beograd
2. Grosis d.o.o. Niš
3. Medipro international Beograd

4. Vetmetal d.o.o. Beograd
5. Neo yu-dent d.o.o. Novi Sad
6. Interdent doo Beograd
Неблаговремених понуда није било.
Комисија је спровела поступак јавног отварања понуда за предметну
набавку дана 18.05.2018. године, и извршила преглед и оцену приспелих понуда,
те је сачинила Извештај о стручној оцени понуда дана 22.05.2018. г.
Прегледом
приспелих
понуда,
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:
41.776,00 x70 = 70 пондера
41.776,00
Укупно пондера 71

квалитет:
1x30=1 пондера
30

1.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
41.776,00 x70 =55,00 пондера
53.400,00
Укупно пондера 85

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.1. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од 53.400,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.2
2.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
456.564,00 x70 =70 пондера
456.564,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

2.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
456.564,00 x70 =57 пондера
30x30=30
555.646,00
30
Укупно пондера 87
Уговор се додељује за партију бр.2. понуђачу „Vetmetal“за износ од 456.564,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.3
3.1

„Medipro“ d.o.o. Beograd:

89.700,70 x70 =37 пондера
168.500,70
Укупно пондера 67
3.2

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

89.700,70 x70 =45,5 пондера
138.000,00
Укупно пондера 75,5
3.3

30 x30=30
30

„Neo yu dent“ d.o.o. Novi Sad:

89.700,70 x70 =70 пондера
89.700,70
Укупно пондера 71
3.4

30 x30=30
30

1x30=1
30

„Interdent“ d.o.o. Beograd:

89.700,70 x70 =59 пондера
1x30=1
105.738,80
30
Укупно пондера 60
Уговор се додељује за партију бр.3. понуђачу „Vetmetal“ d.o.o. Beograd за износ
од 138.000,00 динара без ПДВ-а:

Партија бр.4
4.1 „Vetmetal“ d.o.o. Beograd
48.966,25 x70 =70 пондера
48.966,25
Укупно пондера 85

15x30=15
30

4.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
48.966,25 x70 =55,3 пондера
62.010,00
Укупно пондера 85,3

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.4. понуђачу „Neo yu-dent“ doo Novi Sad за
износ од 62.010,75 динара без ПДВ-а.
Партија бр.5
5.1 „Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
11.472,00 x70 = 70 пондера
11.472,00
Укупно пондера 85
5.2

15x30=15
15

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
11.472,00 x70 =32 пондера
25.262,40
Укупно пондера 62

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.5. понуђачу „Vetmetal“ за износ од 11.472,00
динара без ПДВ-а
Партија бр.6
6.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

133.872,00 x70 =70 пондера
133.872,00
Укупно пондера 85

15x30=15
30

6.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
133.872,00 x70 =59 пондера
159.325,00
Укупно пондера 89

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.6. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
159.325,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.7

7.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

Уговор се додељује за партију бр.7. понуђачу „Vetmetal“ за износ од
131.650,00 динара без ПДВ-а, као јединој прихватљивој понуди.
Партија бр.8
8.1
„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
52.599,00 x70 =70 пондера
15x30=15
52.599,00
30
Укупно пондера 85
8.2

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

52.599,00 x70 =62 пондера
58.693,92
Укупно пондера 92

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.8. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од
58.693,92 динара без ПДВ-а.
Партија бр.9
9.1 „Sinofarm“ d.o.o. Beograd
102.567,00 x70
228.382,00
Укупно пондера 61
9.2

=31 пондера

30x30=30
30

„Grosis“ d.o.o. Niš:

102.567,00 x70 =70 пондера
102.567,00
Укупно пондера 85

15x30=15
30

9.3 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
102.567,00 x70
104.750,00
Укупно пондера 98

=68 пондера

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.9 понуђачу „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad, за
износ од 104.750,00 динара
Партија бр.10
10.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

13.803,00 x70 =52 пондера
18.521,00
Укупно пондера 82
10.2

30x30=30
30

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

13.803,00 x70 =70 пондера
13.803,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.10. понуђачу „Neo yu-dent“за износ од
13.803,92 динара без ПДВ-а.
Партија бр.11
11.1.

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

126.034,00 x70 = 60 пондера
144.955,00
Укупно пондера 75
11.2.

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

126.034,00 x70 = 54 пондера
162.860,00
Укупно пондера 84
11.3.

15x30=15
30

30x30=30
30

„Interdent“ d.o.o. Beograd:

126.034,00 x70 = 70 пондера
126.034,00
Укупно пондера 71

1x30=1
30

Уговор се додељује за партију бр.11. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
162.860,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.12
12.1.

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

32.495,00 x70 = 64 пондера
35.379,00
Укупно пондера 94
12.2.

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

32.495,00 x70 = 50 пондера
44.750,00
Укупно пондера 80
12.3.

30x30=30
30

30x30=30
30

„Interdent“ d.o.o. Beograd:

32.495,00 x70 = 70 пондера
32.495,00
Укупно пондера 100

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.12. понуђачу „Interdent“ за износ од
32.495,00 динара без ПДВ-а

Партија бр.13
13.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

45.087,00 x70 =70 пондера
45.087,00
Укупно пондера 85
13.2

„Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

45.087,00 x70 =59 пондера
53.138,00
Укупно пондера 89
13.3

15x30=15
30

30x30=30
30

“ Interdent“ d.o.o. Beograd:

45.087,00 x70 =44 пондера
70.872,00
Укупно пондера 74

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.13 понуђачу „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
За износ од 53.138,00 динара
Партија бр.14
14.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

147.990,00 x70 =70 пондера
147.990,00
Укупно пондера 71
14.2

1x30=1
30

“Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad:

147.990,00 x70 =48 пондера
213.830,00
Укупно пондера 78

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.14 понуђачу „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
За износ од 213.830,00 динара
Партија бр.15
15.1 „Vetmetal“ d.o.o. Beograd:
51.116,00 x70 = 70 пондера
51.116,00
Укупно пондера 71

1x30=1
30

15.2 „Neo yu-dent“ d.o.o. Novi Sad
51.116,00 x70 =53 пондера
67.085,00
Укупно пондера 83

30x30=30
30

Уговор се додељује за партију бр.15. понуђачу „Neo yu-dent“ за износ од
51.116,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.16
16.1

„Vetmetal“ d.o.o. Beograd:

Уговор се додељује за партију бр.16. понуђачу „Vetmetal“ за износ од
56.375,00 динара без ПДВ-а, као јединој прихватљивој понуди.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/15 и 68/15) овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог
Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности о додели уговора,
те је донета одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права предајом наручиоцу, уз истовремено достављање копије
Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки.
Директор
мр.сци.др Томислав Угарковић
спец. гинекологије и акушерства

