 
ДОМ ЗДРАВЉА „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ
Адреса : Мије Јовановић 25, Богатић 
JH 1/17 Број 1/17-15
Датум : 10.03.2017.г. 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
РЕДНИ БРОЈ 1/17
За јавну набавку мале вредности добара – РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР А25,  редни број ЈН 1/17,  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ProMedia d.o.o, са седиштем у Кикинди, у ул. Краља Петра I 114, понуда број 75/17 од 02.03.2017. године, код наручиоца заведена под бројем: ЈН 1/17 бр. 1/17-7 oд 03.03.2017. године.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 21.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке JH 1/17 Број 1/17-1
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 23.02.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда JH 1/17 Број 1/17-15 од 10.03.2017  године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је у Извештају о стручној оцени понуда констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
 Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
Предмет јавне је РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР А25
Назив и ознака из општег речника набавки OPH: 33696000
Предмет јавне набавке није обликован  по партијама
Процењена вредност јавне набавке је 800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 


2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Јавна набавка мале вредности број:1/17, предмет набавке су добра -  РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР А25, процењена вредност Јавне набавке је 800.000 динара без ПДВ, Средства за јавну набавку предвиђена су у финансијском плану установе на позицији 426791.  Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2017 годину. Цена процењена анализом потреба и цена из претходних година. 
3. Није било одступања од плана набавки: 
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Вредност јавне набавке је на годишњем нивоу испод 3.000.000,00 динара
5. Јавна набавка није спроведена са другим наручиоцем.
6. У поступку јавне набавке благовремен понуде доставили су следећи понуђачи
Р. бр. 
Број под којим је понуда заведена 
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача 
Датум пријема 
Час пријема 
1.
ЈН 1/17 бр. 1/17-7
ProMedia d.o.o, Кикинда, Краља Петра I 114
03.03.2017.
10:02
2.
ЈН 1/17 бр. 1/17-8
„Hemico” D.O.O., Крагујевац, Радоја Домановића 1
03.03.2017.
10:02
3.
ЈН 1/17 бр. 1/17-9
TREN D.O.O Ниш, Бранка Крсмановића бб
06.03.2017.
09:45

7. Неблаговремених понуда није било.
8. Одбијених понуда није било
9. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
10. Ранг листа прихватљивих понуда:
Р. бр. 
Назив понуђача 
Понуђена цена без ПДВ-а 
Напомена  
1. 
 ProMedia d.o.o, Кикинда, Краља Петра I 114
668.425,50
самостално

2.
„Hemico” D.O.O., Крагујевац, Радоја Домановића 1
761.930,00
самостално
3.

TREN D.O.O Ниш, Бранка Крсмановића бб
804.520,00
самостално

11. Понуђач којем се додељује уговор за набавку предметних добара:
Комисија је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ProMedia d.o.o, Кикинда, Краља Петра I бр. 114, те је предложила наручиоцу да њему додели уговор. 
На основу напред наведеног, прихваћен је предлог Комисије за јавну набавку добара, те је донета одлука као у диспозитиву.     

УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у складу са чл.149 Закона.
  
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

  
____________________ 



