ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Адреса наручиоца:

Булевар др Зорана Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: одлука бр 2181 од 20.08.2014.
Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Четворострука кеса 450мл /са CPD/SAGM са Buffy coat за тромбоците - (33141613 Кесе за крв, назив и
ознакa из општег речника набавке

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
преговарачки поступк без објављивања јавног позива члан 36. став 1.тачка3 (ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није
могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем;
Завод за трансфузију крви Ниш, је дана 24.03.2014. године донео Одлуку бр 816 о покретању јавне набавке 13/14 у отвореном поступку - Медицинска средства , кесе за узимање и обраду крви, која је обликована у 6 партија.
Пре истека рока за подношење понуда наручилац је примио Захтев за заштиту права, којим подносилац захтева оспорава садржину конкурсне документације коју је наручилац сачинио за конкретну набавку. Републичка комисија за заштиту права у поступцима
јавних набавки одлучујући о захтеву за заштиту права подносиоца захтева донела је Решење број 4-00-1034/2014 од 06.06.2014.год. којим се усваја захтев и у ЦЕЛИНИ ПОНИШТАВА отворени поступак јавне набавке, обликоване по партијама (6 партија),
добра-кесе за узимање и обраду крви, за партије број 1,2 и 3, бр13/14.
На основу Решења наручилац је донео одлуку о обустави поступка бр.1592 од 18.06.2014.
Поступак јавне набавке за поменута добра покренут је поново 19.06.2014.године, Одлуком бр 1603 од 19.06.2014.године. Отварање понуда обављено је 29.07.2014.године, а Одлука о додели уговора донешена је 05.08.2014.
14.08.2014. године добили смо Захтев за заштиту права понуђача.
Од укупног планираног броја кеса 24.100 комада . ЗТК Ниш планира да у оквиру преговарачког поступка набави 3000 комада кеса, које би омугућиле несметан рад до окончања поступка.Мимо овог захтева ЗТК Ниш ће наставити даљи поступак за заштиту права
пред Републичком комисијом за заштиту права .

Процењенa вредност јавне набавке:
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Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

1071750

- Најнижа

1215000

945000

942000

540000

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
д.о.о. ？МАКЛЕР“
Београдска бр 39 , 11000 Београд; Телефон :011/ 301 6637 ; e-mail: office@ makler.rs; ПИБ: 100157468; Мат. број:07721510,

Период важења уговора:

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на
Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог ро
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Остале информације:

