Број:

1863/1

Дана:

11.06.2020.

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
РЕДНИ БРОЈ: 8/2020
I ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге – одржавање медицинске и лабораторијске
опреме.
II ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности.
III ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи
1.280.000,00 динара.
Јавна набавка услуга одржавања медицинске и лабораторијске опреме је
обликована у 7 партија, и то:
 Партија 2 – Аутоклав Raypa, процењена вредност 100.000,00 динара;
 Партија 3 – Термостати, процењена вредност 160.000,00 динара;
 Партија 7 – Апарат за изливање подлога, процењена вредност 150.000,00
динара.
 Партија 12 – Апарат за мембранску филтрацију, процењена вредност
70.000,00 динара;
 Партија 13 – Апарати за узорковање ваздуха, процењена вредност 420.000,00
динара;
 Партија 14 – Апарати за узорковање суспендованих честица, процењена
вредност 130.000,00 динара;
 Партија 15 – ICP – индукована куплована плазма, процењена вредност
250.000,00 динара.
Одлука о додели уговора се доноси за партију број: 2.
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ПАРТИЈА 2 – АУТОКЛАВ RAYPA
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
У поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање медицинске и
лабораторијске опреме редни број 8/2020 партија 2 – Аутоклав Raypa нема
неблаговремено поднетих понуда.
Благовремено је поднета 1 понуда:
1
.

Назив понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Рачун:
Лице
овлашћено
потпис:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:

„Vicor“ д.о.о. Београд
Београд, Булевар маршала Толбухина 42
07738412
100134880
170-30016086000-43 UniCredit Bank
за
Владан Митровић
Владан Ђедовић
011/3016-492
011/3016-493
office@vicor.rs

II ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
1) Понуда понуђача „Vicor“ д.о.о. Београд је:
 благовремена;
 без битних недостатака;
 у складу са техничком спецификацијом;
 не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
 не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Понуда понуђача је прихватљива.
III ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА
ЦЕНА ТИХ ПОНУДА
Нема одбијених понуда.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда
понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.
У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења
услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи
гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.
Ранг листа понуђача:
1. Понуђач „Vicor“ д.о.о. Београд понудио је 47.000,00 динара (без ПДВ-а), односно
56.400 динара (са ПДВ-ом).
V НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Страна 2 од 3

Уговор о јавној набавци мале вредности – Одржавање медицинске и
лабораторијске опреме, редни број 8/2020, партија 2 – Аутоклав Raypa, додељује се
понуђачу „Vicor“ д.о.о. Београд чија је понуда најповољнија.
VI УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

в.д. директора

_________________________________
мр сци. мед. др Здравко Ждрале

Страна 3 од 3

