ОДЛУКУ О
ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 31/15
Врста поступка: преговарачки поступак
са објављивања јавног позива на основу члана 35. став 1. тачка 1 Закона
за партију 1 - Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена
Завод за трансфузију крви Ниш , као наручилац у преговарачком поступку са
објављивањем у складу са чланом 35 став 1 тачка 1 ЗЈН број ЈН 31/15 , додељује
уговор о јавној набавци добара - Серуми и реагенси за имунохематолошко
тестирање крви – мануелном методом у епрувети следећим понуђачим а :
Партија 1- Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена Alura
med d.o.o ул Ресавска 78б Београд Матични број - 20248840 ПИБ - 104835758.
Понуда заведена под бр 2235 од 11.09.2015 у 10.15
Понуђач је доставио понуду самостално
Образложење
Наручилац је дана 04.09.2014 донео одлуку о покретању преговарачког поступка са
објављивањем позива за подношење понуда бр 2169 од 04.09.2015 за набавку –
добара - Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви – мануелном
методом у епрувети
Подаци о јавнојнабавци:
1.Редни број јавне набавке:31/15
2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара- добара Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви
– мануелном методом у епрувети Ознака општег речника набавке 33696100
3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је предвиђена Планом набавки за 2015. годину . Конто 426700
Уговор се закључује на одређено време- до 31.08.2016 г
4.Врста поступка јавне набавке :преговарачки поступак са објављивањем јавног
позива на основу члана 35. став 1. тачка 1 Закона
Наручилац је упутио позив за достављање понуда понуђачу „YUNYCOM“ Ресавска
78Б Београд , „Aluramed“доо ул Ресавска 78 Б Београд,

5.Процењена вредност јавне набавке :
Партија 1 – Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена 1.314.740,00
6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања
7. Основ за примену преговарачког поступка:на основу
члана35.став1.тачка1("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15, 68/15): ако у
отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном
дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само
и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде,
тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда.
Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене
цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно
конкурентном дијалогу; Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворен
поступак јавне набавке број 27/15-за који јe Наручилац Позив за подношењепонуда
и конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 10.07.2015 године. Јавно отварање понуда одржано је
14.08.2015. године и на истом је Комисија констатовала да су благовремено,
односно до дана 14.08.2015. године до 11.30 часова, пристигле три понуде
понуђача. Комисија за јавну набавку констатовала је у Извештају о стручној оцени
понуда, заводни број 2070од 17.08.2015. године, да су све понуде неприхватљиве.
Сходно томе, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка број 2072од
18.08.2015. године.
8 Позив за учествовање у преговарачком поступку за партију 1 био је упућен:
- YUNYCOM Ресавска 78б Београд
- ALURA MED Ресавска 78б, Београд
Наручилац је Позив за подношење понуда проследити горе наведеним понуђачима,
из разлога што су исти код Наручиоца, у претходном спроведеном поступку,
доставили неприхватљиве понуде те их стога позива да допуне своје понуде како
бих их учинили прихватљивим и то на следећи начин:
YUNYCOMРесавска 78б Београдпотребно је доставити понуђену цену која је
прихватљива за наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке).
Доставити: обзиром да је понуда била празна , понуђач је у обвези да достави
1.Доказе да су испуњени обавезни услови из члана 75 Закона
2.Образац понуде

3.Образац изјаве о независној понуди
4.Образац структура цене
5.Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75.ст. 2.Закона).
6.Образац трошкова припреме понуда
7.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
8.Доказ да је Агенција за лекове и медицинска средства издала решење о упису
понуђених добарау Регистар медицинских средстава
9.Сертификата ISO9001 или одговарајући за произвођача. 10.Сертификат стандарда
CE производа
11.Упутство произвођача за понуђена добра (пожељно на српском језику)у
штампаном облику или у електронској форми(ЦД,УСБ)
ALURA MED Ресавска 78б, Београд потребно је доставити понуђену цену која је
прихватљива за наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке). Доставити: мора да попуни обрасце VII; VIII;
IX; X XI XII за партију 1 потребно је да доставе одговарајуће ћелијске суспензије
Након сачињеног записника о отварању понуда бр2253 од 14.09.2015 комисија је
констатовала да су понуђачи своје неприхватљиве понуде учинили прихватљивом .
Након преговарања комисија је сачинила записник о преговарању бр 2254 од
14.09.2015
Увидом у комкурсну документацију комисија је сачинила извештај о стручној
оцени понуда бр2265 од 16.09.2015 на основу које је директор донео одлуку о
додели уговора број 2266 од 16.09.2015.
На захтев понуђача ALURA MED омогућено му је увид у конкурсну
документацију дана18.09.2015 год. На одлуку о додели уговора понуђач ALURA
MED д.о.о је доставио примедбу у којој наводи да је понуда изабраног понуђача
неодговарајућа јер није понудио добра из техничке спецификације позиција 4 контролни АВ serum тј да пондуа понуђача YUNYCOMР неодговарајућа
Узимајући у обзир наводе у приговору и поновним прегледом конкурсне
докуметнтације донета је Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговора за
партију 1 - Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена , број
226 од 21.09.2015.
Сврха доношења одлуке је понављање фазе која се односи на стручну оцену понуда
и разматрање навода истакнутих у приговору ALURA MED

У складу са донетом одлуком комисија је поново извршила увид у достављене
понуде и констатовала следеће :
За Партију 1 пристигле су 2 понуде и то :
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде
Alura med d.o.o ул Ресавска 78б Београд

Неблаговремене понуде
Нема

Понуда заведена под бр 2235 од 11.09.2015 у 10.15
Матични број - 20248840
1.
ПИБ - 104835758
цена без ПДВ-а – 1.314.400
цена са ПДВ-ом – 1.577.280,20
Ynycom d.o.o ул Ресавска 78б Београд
Понуда заведена под бр 2237 од 11.09.2015 у 10.25
Матични број - 07445849
2.
ПИБ - 100219473
цена без ПДВ-а – 1.303.600,00
цена са ПДВ-ом – 1.564.320,00
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена
У предходо спроведном отвореном поступк ЈН бр 27/15 комсија је констатовала да
је понуђача Alura med d.o.o доставио сву тражену документацију понуда наведена
наведеног понуђача није прихваћена јер је понуђач понудио цену изнад процењене
вредности
Понуђач Ynycom d.o.o у предходо спроведном отвореном поступк ЈН бр 27/15
није доставио ни један документ који је комисија захтевала конкурсном
документацјом. На донету одлуку у горе наведеном отвореном поступку нико није
уложио приговор . Напомињемо да је наведеном одлуком констатовано све горе
наведено
У преговарачком поступку са објављивањем члан 35 став 1 тачка 1 ЗЈН понуђач
Ynycom d.o.o је доставио сву тражену документацију међутим добра која је
понудио за партију 1 тачка 4 не договарају техничкој спецификацији наручиоца

Наиме понуђач Ynycom d.o.o је понудио под тачком 4 реагенс који служи
искључиво за детекцију инкомплетних антитела што не одговара потребама
Завода за трансфузију крви Ниш и захтевима из техничке спецификацје у којој
није наведено – или одговарајући -.
Увидом у понуду понуђача комисија је констатовала да је понуђач YUNYCOM
понудио добра под тачком 4 техничке спецификације која не одговарају
потребама Завода за трансфузију крви Ниш.
Узимајући у обзир све горе наведено комисија је констатовала да је понуда
понуђача YUNYCOM неодговарјућа
Ранг листа понуђача :
Р. бр. Број понуде Назив понуђача
2235 од
11.09.2015

Подаци из понуде понуђача

Alura med d.o.o ул Ресавска
78б Београд

цена без ПДВ-а – 1.314.400
цена са ПДВ-ом – 1.577.280,20

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује и предлаже наручиоцу
доделу уговора понуђачу: Alura med d.o.o ул Ресавска 78б Београд Матични број
- 20248840ПИБ - 104835758. Понуда заведена под бр 2235 од 11.09.2015 у 10.15
Понуђач је доставио понуду самостално
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу Alura
med d.o.o ул Ресавска 78б Београд Матични број - 20248840ПИБ - 104835758.
Понуда заведена под бр 2235 од 11.09.2015 у 10.15
Понуђач је доставио понуду самостално
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на
Портал јавних набавки
Завод за трансфузију крви Ниш
Директор
_________________________
Др Весна Кнежевић

