Наручилац
Адреса
Место

Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Ниш

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2013,
14/15,68/15 ) Директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси :

ОДЛУКУ О
ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 31/15
Врста поступка: преговарачки поступак
са објављивања јавног позива на основу члана 35. став 1. тачка 1 Закона
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 -Ynycom
d.o.o , ул Ресавска 78б Београд Матични број - 07445849,ПИБ - 100219473 a, чија је
понуда заведена код наручиоца Завода за трансфузију крви Ниш под бројем бр 2237 од
11.09.2015 у 10.25.
Партија 2 - Серуми ми реагенси за друга имунохематолошка тестирања- Makler d.o.o ул
Београдска 39 Београд Матични број - 07721510,ПИБ - 100157468Понуда заведена под
бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20
Партија 3- Тест еритроцити -Makler d.o.o ул Београдска 39 Београд Матични број 07721510,ПИБ - 100157468Понуда заведена под бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20
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 јавној набавци:
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
Набавка је обликована у више партија и то :
Партија 1 – Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена
Партија 2 – Серуми ми реагенси за друга имунохематолошка тестирања
Партија 3 – Тест еритроцити

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 о јавним набавкама
Наручилац је упутио позив за достављање понуда понуђачу „YUNYCOM“ Ресавска 78Б
Београд „МAKLER“ д.о.о ул. Београдска 39 Београд, „Aluramed“доо ул Ресавска 78 Б
Београд, .Конкурсну докуметнацију и позив за подношење понуда објављен је на Портал
Управе зајавне наваке и на интернет страници Завода за трансфузију крви Ниш
5.Процењена вредност јавне набавке : 7.210.047,00 динара без ПДВ-а
Партија 1 – Серуми и реагеенси за одређивање АВО крвно групних антигена - процењена
вредност 1.314.740,00
Партија 2 – Серуми ми реагенси за друга имунохематолошка тестирања – процењена
вредност 5.490.784,20
Партија 3 – Тест еритроцити – процењена вредност 371.786,80
6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања
7. Основ за примену преговарачког поступка:на основу члана35.став1.тачка1 ЗЈН
("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 Позив за подношењепонуда и конкурсну документацију објавио на
Порталу јавних набавки и интернет страници. Јавно отварање понуда одржано је
14.08.2015. године. Комисија констатовала да су благовремено, односно до дана
14.08.2015. године до 11.30 часова, пристигле три понуде понуђача. У Извештају о
стручној оцени понуда бр 2070од 17.08.2015г Комисија је констатовала да су све понуде
неприхватљиве. Сходно томе, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка број 2072од
18.08.2015. године.
Обзиром да су испуњени законски услови донета је одлука о покретању преговарачког
поступка са објављивањем позива у складу са чланом 35 став 1 тачка 1 ЗЈН
8Позив за учествовање у преговарачком поступку је упућен следећим понуђачима:
- YUNYCOM Ресавска 78б Београд
-MAKLER Београдска 39, Београд
- ALURA MED Ресавска 78б, Београд
Наручилац је Позив за подношење понуда проследитио 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:
Након сачињеног записника о отварању понуда бр 2253 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 конкурсну документацију комисија је констатовала следеће
Партија 1
Број приспелих понуда -2
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде
Alura med d.o.o ул Ресавска 78б Београд
Понуда заведена под бр 2235 од 11.09.2015 у 10.15
Матични број - 20248840
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
ПИБ - 100219473
цена без ПДВ-а – 1.303.600,00
цена са ПДВ-ом – 1.564.320,00

Неблаговремене понуде
Нема

Ранг листа понуђача :
Р. бр. Број понуде
1.

Назив понуђача

Подаци из понуде понуђача

2237 од
11.09.2015

Ynycom d.o.o ул Ресавска 78б
Београд

цена без ПДВ-а – 1.303.600,00
цена са ПДВ-ом – 1.564.320,00

2235 од
11.09.2015

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

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

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: Понуђач Alura med d.o.o ул Ресавска 78б Београд је поднео понуду са већом
ценом
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу Ynycom d.o.o , ул
Ресавска 78б Београд Матични број - 07445849,ПИБ - 100219473 , чија је понуда
заведена код наручиоца Завода за трансфузију крви Ниш под бројем бр 2237 од
11.09.2015 у 10.25.
Понуђач је доставио понуду самостално

Партија 2
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

Makler d.o.o ул Београдска 39 Београд
Нема
Понуда заведена под бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20
Матични број - 07721510 , ПИБ - 100157468
цена без ПДВ-а –5.053.142,00
цена са ПДВ-ом – 6.063.770,40
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу Makler d.o.o ул
Београдска 39 Београд Понуда заведена под бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20 часова
Матични број - 07721510,ПИБ - 100157468,Текући рачун: 275-220007699-59 SGB
Понуђач је доставио понуду самостално
Партија 3
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

Makler d.o.o ул Београдска 39 Београд
Нема
Понуда заведена под бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20
Матични број - 07721510, ПИБ - 100157468
цена без ПДВ-а – 337.988,00
цена са ПДВ-ом – 405.585,60
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу Makler d.o.o ул
Београдска 39 Београд Понуда заведена под бр 2236 од 11.09.2015 у 10.20
Матични број - 07721510,ПИБ - ПИБ -100157468,Текући рачун: 275-220007699-59 SGB
Понуђаче је доставио понуду самостално
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
У случају подношења 1 понуде, наручилац ће поступити по члану 112 ЗЈН
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на
Портал јавних набавки

