
1

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska

e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888

Број: ЈНОП 2/2015-113/2016
Дана: 15.01.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15, 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке ЈНОП 2/2015-95/2016 од 14.01.2016. Директор
Завода за јавно здравље Сомбор, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

Завод за јавно здрављњ Сомбор, као наручилац , у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈНОП
2/2015-2856 од 08.12.2015.. за медицински потрошни материјал:

1. Уговор о јавној набавци ЈНОП 2/2015 за Партију V/а - Лабораторијска пластика за PCR
додељује “Promedia” doo из Кикинде;

2. Уговор о јавној набавци ЈНОП 2/2015 за Партију XVII/a - Латекс аглутинациони тестови
додељује “Super Lab” doo из Београда;

3. Уговор о јавној набавци ЈНОП 2/2015 за Партију XX/б - Серуми за аглутинацију Haemophilus
influenazae додељује “Promedia” doo из Кикинде;

4. Уговор о јавној набавци ЈНОП 2/2015 за Партију XXI- Реагенси за PCR додељује “Super Lab”
doo из Београда;

5. Уговор о јавној набавци ЈНОП 2/2015 за Партију XXV - Референтни сојеви додељује
“Promedia” doo из Кикинде;

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 08.12.2015. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. ЈНОП 02/2015-
2856, за јавну набавку медицинског потрошног материјала..

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.12.2015. године, објавио позив за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца .

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 6 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и
сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. ЈНОП 2/2015-95/2016 од 14.01 2016. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:

Врста предмета јавне набавке: Набавка добара
Предмет јавне набавке: МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИМАТЕРИЈАЛ - ОРН 33140000
Редни број јавне набавке: ЈНОП 2/2015
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 221.000,00 динара (без ПДВ-а).

Процењена вредност јавне набавке по партијама:

Редни број
партије Назив

Процењене
вредности

(дин)

V/а Лабораторијска пластика за PCR 17.000,00

XVII Латекс аглутинациони тестови 10.000,00

XVII/a Латекс аглутинациони тестови 50.000,00

XX/б Серуми за аглутинацију Haemophilus influenazae 46.000,00

XXI Реагенси за PCR 60.000,00

XXV Референтни сојеви 38.000,00

2. Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача: Број под којим је
понуда заведена: За Партију: Датум и час пријема понуде:

“Promedia” doo Kikinda 48/2016 V/а 11.01.2016. - 09:29h

“Promedia” doo Kikinda 48/2016-1 XX/б 11.01.2016. - 09:29h
“Promedia” doo Kikinda 48/2016-2 XXI 11.01.2016. - 09:29h
“Promedia” doo Kikinda 48/2016-3 XXV 11.01.2016. - 09:29h
“Super Lab” doo Novi Beograd 78/2016 XVII/a 12.01.2016. - 09:33h
“Super Lab” doo Novi Beograd 78/2016-1 допуна

79/206 од
12.01.2016.

XXI 12.01.2016. - 09:33h

3. Неблаговремених и неприхватљивих понуда: нема
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4. Начин примене методологије доделе пондера

4.1. Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је економски најповољнија понуда и
заснива се на следећим критеријумима:
понуђена цена 90 пондера
Рок испоруке 10 пондера
УКУПНО 100 ПОНДЕРА

4.1.1. Понуђена цена (Ц) се рачуна применом формуле:
најнижа понуђена цена х 90

понуђена цена
4.1.2. Рок испоруке (РИ) се рачуна применом формуле:
најкраћи понуђени рок испоруке_x 10

понуђени рок испоруке

5.1.. За Партију V/а - Лабораторијска пластика за PCR, примљена је једна понуда:

Елементи

критеријума

Назив
понуђача

понуђена цена
(у РСД без
ПДБ-а )

Број
пондер
а за
цену

Рок испоруке Број
понде
ра за
РИ

Укупан број
пондера

1. “Promedia” doo
Kikinda

15.260,00 90 1 дана 10 100

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном органу ЗЗЈЗ Сомбор да уговор о јавној набавци
за Партију V/а - Лабораторијска пластика за PCR, додели понуђачу “Promedia” doo из
Кикинде и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку.

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 15.260,00 РСД
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 18.312,00 РСД
Директор Завода за јавно здравље Сомбор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
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5.2. За Партију XVII/a - Латекс аглутинациони тестови, примљена је једна понуда:

Елементи

критеријума

Назив
понуђача

понуђена цена
(у РСД без
ПДБ-а )

Број
пондер
а за
цену

Рок испоруке Број
понде
ра за
РИ

Укупан број
пондера

1. “Super Lab” doo
Novi Beograd 26.850,00 90 1 дан 10 100

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном органу ЗЗЈЗ Сомбор да уговор о јавној набавци
за Партију XVII/a - Латекс аглутинациони тестови, додели понуђачу “Super Lab” doo из
Београда и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 26.850,00 РСД
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 32.220,00 РСД
Директор Завода за јавно здравље Сомбор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

5.3. За Партију XX/б - Серуми за аглутинацију Haemophilus influenazae, примљена је једна
понуда:

Елементи

критеријума

Назив
понуђача

понуђена цена
(у РСД без
ПДБ-а )

Број
пондер
а за
цену

Рок испоруке Број
понде
ра за
РИ

Укупан број
пондера

1. “Promedia” doo
Kikinda

43.794,00 90 21 дан 10 100

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном органу ЗЗЈЗ Сомбор да уговор о јавној набавци
за Партију XX/б - Серуми за аглутинацију Haemophilus influenazae, додели понуђачу
“Promedia” doo из Кикинде и да у том смислу донесе одговарајућу одлуку.

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 43.794,00 РСД
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 52.552,80 РСД
Директор Завода за јавно здравље Сомбор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
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5.4. За Партију XXI- Реагенси за PCR, примљене су две понуде:

Елементи

критеријума

Назив
понуђача

понуђена цена
(у РСД без
ПДБ-а )

Број
пондера
за цену

Рок
испоруке

Број
пондер
а за
РИ

Укупан број
пондера

1. “Super Lab” doo
Novi Beograd 39.440,00 90 1 дан 10 100

2. “Promedia” doo
Kikinda

55.605,00 63,83 1 дан 10 73,83

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном органу ЗЗЈЗ Сомбор да уговор о јавној набавци
за Партију XXI- Реагенси за PCR, додели понуђачу “Promedia” doo из Кикинде и да у том
смислу донесе одговарајућу одлуку.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 39.440,00 РСД
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 47.328,00 РСД
Директор Завода за јавно здравље Сомбор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

5.5. За Партију XXV - Референтни сојеви, примљена је једна понуда:

Елементи

критеријума

Назив
понуђача

понуђена цена
(у РСД без
ПДБ-а )

Број
пондера
за цену

Рок
испоруке

Број
понде
ра за
РИ

Укупан број
пондера

1. “Promedia” doo
Kikinda

35.861,00 90 21 дан 10 100

Комисија за јавну набавку је предложила овлашћеном органу ЗЗЈЗ Сомбор да уговор о јавној набавци
за Партију IV - дискови за антибиограме, додели понуђачу “Promedia” doo из Кикинде и да у
том смислу донесе одговарајућу одлуку.

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 35.861,00 РСД
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 43.033,20 РСД
Директор Завода за јавно здравље Сомбор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.
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