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Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник
Адреса: ул. Карађорђева бр. 6, 22408 Врдник
Број 2322
Датум: 30.08.2018. године
ЈНОП 04/2018-1.1.8.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 29.08.2018. године, в.д.
директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке велике вредности добара - МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА И АПАРАТИ
ЈНОП 04/2018-1.1.8.

Специјална болница за рехабилитацију „Термал“ Врдник, као наручилац, у поступку бр.
ЈНОП 04/2018, Уговор о јавној набавци добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И АПАРАТИ бр.
ЈНОП 04/2018-1.1.8. додељује Друштву за спољну и унутрашњу трговину „Медиком“ д.о.о.,
Шабац, ул. Поцерска бр. 3, 15000 Шабац, МБ:07595166, ПИБ: 100126308.
О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је дана 17.07.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
велике вредности добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И АПАРАТИ бр. ЈНОП 04/2018-1.1.8. за
јавну набавку апарата за радиотерапију, механотерапију, електротерапију и физикалну
терапију.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.07.2018. године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 (једна) понуда .
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 2318 од 29.08.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Медицинска опреме и апарати

Назив и ознака из општег речника набавке: 33150000 – уређаји за радиотерапију,
механотерапију, електротерапију и физикалну терапију.
Редни број јавне набавке у Плану набавки: 1.1.8.
Процењена вредност јавне набавке је 4.600.000,00 динара
2. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

„Medicom“ d.o.o. Šabac

2288/18

/

/

/

/

Датум и час пријема
понуде
24.08.2018.
часова

у

09.10h

/
/

3. Подаци о одбијеним понудама:
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

/

/

/

/

/

/

/

/

/

У поступку јавне набавке није било неприхватљивих понуда.
4. Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача
Назив/име понуђача

1.

„Medicom“ d.o.o. Šabac

Понуђена цена (без ПДВ-а)

4.598.500,00 динара

2.

/

/

3.

/

/

5.Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:
Друштву за спољну и унутрашњу трговину „Medicom“ doo Шабац, ул. Поцерска бр. 13, 15000
Шабац, МБ:07595166, ПИБ: 100126308, кога заступа директор Предраг Василић, чија је
понуда заведена под бројем 2288/2018 дана 24.08.2018. године.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): - 4.598.500,00 динара.
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Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): - 5.518.200,00 динара.

Вршилац дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник је
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку
о додели уговора као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

за СБ „Термал“ Врдник:
в.д. директора др Татјана Рајовић
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију
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