
  Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48
Место Н и ш 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12,14/15,68/15)), 
директор Завода за трансфузију крви  доноси: 
  

О Д Л У К У
о  о б у с т а в и  п о с т у п к а

Добра  - медицински потрошни материјал –ЈН 20/19

ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке за набавку  добра  - медицински потрошни материјал 
–ЈН 20/19
Партија 6-  Пластични штапићи
Партија 7 – Ампуле

О р з а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 31.07..2019 године донео одлуку о покретању јавне набавке за набавку Добра  -
медицински потрошни материјал –ЈН 20/19
Подаци о јавној набавци 
Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни 
материјал
Ознака  из општег речника набавке : 33140000
Врста поступка јавне набавке :Јавна набавка мале вредности
Уговор се закључује до 31.12.2019 године

Дана 12.8.2019 године у  09.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак 
јавног отварања понуда
Благовремено до 12.8.2019 године до 08,30 часова, пристигле су понуде  понуђача

Р. бр.
Број 

понуде
Датум Час Назив понуђача Адреса

1 2065 09.08.2019 12.00 Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 
Лесковац 

2 2077 09.8.2019 13.15 СЗР Браво 
Маријана Бадела 4
18000 Ниш

Након поступка јавног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и 
утврдила следеће

6 Партија 6-  Пластични штапићи- пристигле су 2 понуде 



Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде
Неблаговремене 

понуде

Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац 
Понуда заведена под   бр 2065 од 09.08.2019 у 12,00ч,
Укупна цена без ПДВ – а: 967.200,00 дин 
Укупна цена са ПДВ-ом : 1.123.200,00 дин
СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  
Понуда заведена под   бр 2077 од 09.8.2019 у 13,15 ч
Укупна цена без ПДВ – а: 32.400,00 дин 
Укупна цена са ПДВ-ом : 38.880,00 дин
Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Након прегледа понуда комисија је  констатовала да понуда  понуђачи Апотека Џунић 
Косте Стаменковића 16000 Лесковац  је неприхватљива  обзиром да је доставио понуду 
чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.
Понуђач СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  је неодговарајућа и 
неприхватљива обзиром да ниије доставио образац  понуде и доставио је понуду 
чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.

Обзиром да  понуде не испуњавају све услове предвиђене Законом о јавним  набавкама и 
конкурсном документацијом комисија  предлаже да  се поступак обустви.

7. Партија 7-  Ампуле пристигла је једна понуда 

Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде
Неблаговремене 

понуде

Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац 
Понуда заведена под   бр 2065 од 09.08.2019 у 12,00ч,
Укупна цена без ПДВ – а: 64.376,80 дин 
Укупна цена са ПДВ-ом : 70,064,00 дин
Након прегледа понуда комисија је  констатовала да понуда  понуђачи Апотека Џунић 
Косте Стаменковића 16000 Лесковац  је неприхватљива  обзиром да је доставио понуду 
чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.
Понуђач СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  је неодговарајућа и
неприхватљива обзиром да ниије доставио образац  понуде и доставио је понуду 
чија вредност прелази процењену вредност  јавне набавке.



Обзиром да  понуде не испуњавају све услове предвиђене Законом о јавним  набавкама и 
конкурсном документацијом комисија  предлаже да  се поступак обустви.
Обзиром да нису испуњени услови из члана 107 донета је одлука као у диспозитиву  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објављивања                                     
на портал Управе за јавне набавке .

Завод за трансфузију крви Ниш    
   Д и р е к т о р                                                      

                                                                 
_________________________

                                                               Др Весна Кнежевић 



		  Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48



		Место

		Н и ш 





На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12,14/15,68/15)), директор Завода за трансфузију крви  доноси: 


ОДЛУКУ


о обустави поступка


Добра  - медицински потрошни материјал    –ЈН 20/19


ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке за набавку  добра  - медицински потрошни материјал       –ЈН 20/19


Партија 6-  Пластични штапићи


Партија 7 – Ампуле


О р з а з л о ж е њ е


Наручилац је дана 31.07..2019 године донео одлуку о покретању јавне набавке за набавку Добра  - медицински потрошни материјал       –ЈН 20/19

Подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Медицински потрошни материјал

Ознака  из општег речника набавке : 33140000


Врста поступка јавне набавке :Јавна набавка мале вредности

Уговор се закључује до 31.12.2019 године


Дана 12.8.2019 године у  09.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак јавног отварања понуда


Благовремено до 12.8.2019  године до 08,30 часова, пристигле су понуде  понуђача


		Р. бр.

		Број понуде

		Датум

		Час

		Назив понуђача

		Адреса



		1

		2065

		09.08.2019

		12.00

		Апотека Џунић 

		Косте Стаменковића 16000 Лесковац 



		2

		2077 

		09.8.2019

		13.15

		СЗР Браво 

		Маријана Бадела 4


18000 Ниш





Након поступка јавног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и утврдила следеће

6 Партија 6-  Пластични штапићи- пристигле су 2 понуде 

		Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац 


Понуда заведена под   бр 2065 од 09.08.2019 у 12,00ч,


Укупна цена без ПДВ – а: 967.200,00 дин 


Укупна цена са ПДВ-ом : 1.123.200,00 дин

		



		СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  


Понуда заведена под   бр 2077 од 09.8.2019 у 13,15 ч

Укупна цена без ПДВ – а: 32.400,00 дин 


Укупна цена са ПДВ-ом : 38.880,00 дин

		





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Након прегледа понуда комисија је  констатовала да понуда  понуђачи Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац  је неприхватљива  обзиром да је доставио понуду 


чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.


Понуђач СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  је неодговарајућа и неприхватљива обзиром да ниије доставио образац  понуде и доставио је понуду 


чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.


Обзиром да  понуде не испуњавају  све услове предвиђене Законом о јавним  набавкама и конкурсном документацијом комисија  предлаже да  се поступак обустви.

7. Партија 7-  Ампуле пристигла је једна понуда  


		Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац 


Понуда заведена под   бр 2065 од 09.08.2019 у 12,00ч,


Укупна цена без ПДВ – а: 64.376,80 дин 


Укупна цена са ПДВ-ом : 70,064,00 дин

		





Након прегледа понуда комисија је  констатовала да понуда  понуђачи Апотека Џунић Косте Стаменковића 16000 Лесковац  је неприхватљива  обзиром да је доставио понуду 


чија вредност прелази процењену вредност јавне набавке.


Понуђач СЗР Браво ул Маријана Бадела бр 4 , 18 000 Ниш  је неодговарајућа и неприхватљива обзиром да ниије доставио образац  понуде и доставио је понуду 


чија вредност прелази процењену вредност  јавне набавке.


Обзиром да  понуде не испуњавају  све услове предвиђене Законом о јавним  набавкама и конкурсном документацијом комисија  предлаже да  се поступак обустви.

Обзиром да нису испуњени услови из члана 107 донета је одлука као у диспозитиву  


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 


Против ове одлуке понуђач може наручиоцу


поднети захтев за заштиту права 


		
у року од 5 дана од дана објављивања                                     на портал Управе за јавне набавке .





Завод за трансфузију крви Ниш    


   Д и р е к т о р                                                      



                                                                 _________________________

             



                                                  Др Весна Кнежевић 


