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Завод за трансфузију крви Ниш
          Бул. Др Зорана Ђинђића 48, Ниш

Број:1425
Датум:03.06.2014.

На основу члана 108 ЗЈН и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 1424. од 03.06.2014. за јавну набавку јавне 
набавке добара – РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТУ АCL ELITE PRO за 
потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у преговарачком поступку  без  објављивања  позива  за подношење понуда, у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (ЈН број 15/14), директор Завода за трансфузију крви 
Ниш доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

I
Уговор о јавној набавци добара – РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТУ АCL 
ELITE PRO за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у преговарачком поступку  без објављивања  позива  за 
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (ЈН број 15/14), додељује  се 
понуђачу "МАКЛЕР" д.о.о. Београд Омладинских бригада 86о, у укупном износу од 5.512.785,00 динара без ПДВ-а,
односно 6.615.342,00 динара  са ПДВ-ом.

II
Одлуку у року од два дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода за 
трансфузију крви Ниш и истовремено је доставити понуђачу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48. - индиректни корисник буџетских 
средстава,   званични  сајт: www.transfuzijanis.rs

Позиција у плану набавке за 2014. годину: 1.1.13

Предмет и процењена вредност јавне набавке: РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА 
АПАРАТУ АCL ELITE PRO за потребе Завода за трансфузију крви Ниш са процењеном вредношћу од 5.660.835,00
динара без ПДВ-а, односно 6.793.002,00 динара са ПДВ-ом.

Врста поступка: преговарачки поступак  без  објављивања  позива  за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. 
тачка 2. Закона о јавним набавкама

Ознака из општег речника набавке:
33696500-Лабораторијски реагенси

У складу са мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-852/14 од 13.03.2014. године, а на основу Одлуке бр. 1309 од 
22.05.2014. године покренут је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са
чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Позив за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања  позива, покренутог на основу члана 36. став 1. 
тачка 2. Закона о јавним набавкама, и конкурсна документација, упућени  су понуђачу "МАКЛЕР" д.о.о. Београд, 
Омладинских бригада 86о, као једином привредном субјекту који може продавати реагенсе који су предмет јавне набавке
на територији Републике Србије дана 22.05.2014. године, истог дана када су на Порталу јавних набаки и интернет сајту 
Завода за трансфузију крви Ниш објављени Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација.

  Благовремено, тј. до 30.05.2014. године до 14,30 часова пристигла је понуда следећег понуђача:
Р.бр. Назив или шифра понуђача Датум пријема Деловодни број

1. "МАКЛЕР" д.о.о. Београд
29.05.2014. у 10,25            

часова 1402

Нема неблаговремених понуда. 
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Завод за трансфузију крви Ниш


          Бул. Др Зорана Ђинђића 48, Ниш


Број:1425


Датум:03.06.2014.

На основу члана 108 ЗЈН и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 1424. од 03.06.2014. за  јавну набавку јавне набавке добара – РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТУ АCL ELITE PRO  за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у преговарачком поступку  без  објављивања  позива  за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (ЈН број 15/14), директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

I

Уговор о јавној набавци добара – РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТУ АCL ELITE PRO  за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у преговарачком поступку  без  објављивања  позива  за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (ЈН број 15/14), додељује  се понуђачу  "МАКЛЕР" д.о.о. Београд Омладинских бригада 86о,  у укупном износу  од 5.512.785,00  динара без ПДВ-а, односно 6.615.342,00 динара  са ПДВ-ом.

II

Одлуку у року од два дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода за трансфузију крви Ниш и истовремено је доставити понуђачу.


 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац Завод за трансфузију крви  Ниш,  Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48. - индиректни корисник буџетских средстава,   званични  сајт: www.transfuzijanis.rs

Позиција у плану набавке за 2014. годину: 1.1.13

Предмет и процењена вредност јавне набавке: РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТУ АCL ELITE PRO  за потребе Завода за трансфузију крви Ниш са процењеном вредношћу од  5.660.835,00 динара без ПДВ-а, односно 6.793.002,00 динара са ПДВ-ом. 

Врста поступка:  преговарачки поступак  без  објављивања  позива  за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Ознака из општег речника набавке:


33696500-Лабораторијски реагенси

У складу са мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-852/14 од 13.03.2014. године, а на основу Одлуке бр. 1309 од 22.05.2014. године покренут је преговарачки поступак без  објављивања  позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Позив за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања  позива, покренутог на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, и конкурсна документација, упућени  су понуђачу "МАКЛЕР" д.о.о. Београд, Омладинских бригада 86о, као једином привредном субјекту који може продавати реагенсе који су предмет јавне набавке на територији Републике Србије дана 22.05.2014. године, истог дана када су на Порталу јавних набаки и интернет сајту Завода за трансфузију крви Ниш објављени Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација.


  Благовремено, тј. до 30.05.2014. године до 14,30 часова пристигла је понуда следећег понуђача:

		Р.бр.

		Назив или шифра понуђача

		Датум пријема

		Деловодни број



		1.

		"МАКЛЕР" д.о.о. Београд

		29.05.2014. у  10,25             часова

		1402





Нема неблаговремених понуда. 
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