
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место 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 :

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Врста поступка: отворени поступак

Завод за трансфузију крви Ниш , као наручилац у отвореном поступку број ЈН 32/15 
додељује уговор о јавној набавци  добара : Картице и реагенси за аутоматско 
имунохематолошко тестирање крви методом микро епрувете са инкорпоративним 
серумима за рад на апарату IH – 1000 следећем  понуђачу  :

Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3  11 000 Београд, чија понуда заведена 
под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09,Матични број  - 06701159,ПИБ   - 100182573

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 10.09.2015 донео одлуку о покретању отвореног поступка    бр  
2229 од 10.09.2015 за набавку – добара   - Картице и реагенси за аутоматско 
имунохематолошко тестирање крви методом микро епрувете са инкорпоративним 
серумима за рад на апарату IH – 1000

Подаци о јавној набавци:

1.Редни број јавне набавке:32/15
2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара- Картице и реагенси за аутоматско имунохематолошко тестирање 
крви методом микро епрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату IH –
1000
- 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 : Отворени поступак 
5.Процењена вредност јавне набавке :  5.353.450,00 динара  без ПДВ-а
6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања



Увидом у комкурсну документацију комисија је констатовала следеће 

Број приспелих понуда -2

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена 

  Ранг листа понуђача :

Р. бр. Број понуде Назив понуђача Подаци из понуде понуђача

1. 2544
Makler d.o.o  ул  Београдска 
39/7
11 000 Београд

цена без ПДВ-а – није доставио
цена са  ПДВ-ом – није доставио

2 2545

Diahem-Gramim d.o.o ул 
Миленка Веснића 3  11 000 
Београд

цена без ПДВ-а – 5.345.434,00
цена са  ПДВ-ом – 6.414.520,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање : 

Број под којим је понуда 
заведена Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

2544  од 21.10.2015 у 10.08 Makler d.o.o  ул  Београдска 39/7
11 000 Београд

Понуда је неприхватљива
Понуђач је доставио 
конкурсну документацију не 
попуњену, није доставио ни
један  услов оз члана 75 и 76 
ЗЈН

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

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

Makler d.o.o  ул  Београдска 39/7 11 000 Београд
Понуда заведена под  бр  2544  од 21.10.2015 у 10.08
Матични број  - 20248840
ПИБ   - 104835758
цена без ПДВ-а – није доставио
цена са  ПДВ-ом –  није доставио
Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3 11 000 Београд
Понуда заведена под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09
Матични број  - 06701159
ПИБ   - 100182573
цена без ПДВ-а – 5.345.434,00
цена са  ПДВ-ом – 6.414.520,00



Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је 
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу:
Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3  11 000 Београд, чија понуда заведена 
под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09
Понуда је благовремена , одговарајућа и прихватљива.
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

          Д и р е к т о р

               __________________________________________

                                  Др Весна Кнежевић



		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Булевар др Зорана Ђинђића бр.48



		Место

		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 :


О Д Л У К У


О ДОДЕЛИ УГОВОРА


Врста поступка: отворени поступак


Завод за трансфузију крви Ниш , као наручилац у отвореном поступку број ЈН 32/15 додељује уговор о јавној набавци  добара : Картице и реагенси за аутоматско имунохематолошко тестирање крви методом микро епрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату IH – 1000 следећем  понуђачу  :


Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3  11 000 Београд, чија понуда заведена под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09,Матични број  - 06701159,ПИБ   -  100182573

О б р а з л о ж е њ е


Наручилац је дана 10.09.2015 донео одлуку о покретању отвореног поступка    бр  2229 од 10.09.2015 за набавку – добара   - Картице и реагенси за аутоматско имунохематолошко тестирање крви методом микро епрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату IH – 1000

Подаци о јавној набавци:

1.Редни број јавне набавке:32/15


2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка добара- Картице и реагенси за аутоматско имунохематолошко тестирање крви методом микро епрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату IH – 1000 

- 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 : Отворени поступак  


5.Процењена вредност јавне набавке :  5.353.450,00 динара  без ПДВ-а


6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања

Увидом у комкурсну документацију комисија је констатовала следеће 


Број приспелих понуда -2


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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.


		Makler d.o.o  ул   Београдска 39/7 11 000 Београд


Понуда заведена под  бр  2544  од 21.10.2015 у 10.08

Матични број  - 20248840


ПИБ   - 104835758


цена без ПДВ-а –  није доставио

цена са  ПДВ-ом –  није доставио

		



		

		Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3 11 000 Београд


Понуда заведена под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09

Матични број  - 06701159


ПИБ   -  100182573


цена без ПДВ-а – 5.345.434,00


цена са  ПДВ-ом – 6.414.520,00

		





Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена 

  Ранг листа понуђача :

		Р. бр.

		Број понуде

		Назив понуђача

		Подаци из понуде понуђача



		1.

		2544

		Makler d.o.o  ул   Београдска 39/7 

11 000 Београд




		цена без ПДВ-а – није доставио

цена са  ПДВ-ом – није доставио



		2

		2545

		Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3  11 000 Београд




		цена без ПДВ-а – 5.345.434,00


цена са  ПДВ-ом – 6.414.520,00





Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање : 

		Број под којим је понуда заведена

		Подносилац понуде

		Разлози за одбијање понуде



		2544  од 21.10.2015 у 10.08

		Makler d.o.o  ул   Београдска 39/7 

11 000 Београд




		Понуда је неприхватљива


Понуђач је доставио конкурсну документацију не попуњену, није доставио ни


један  услов оз члана 75 и 76 ЗЈН





Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу: Diahem-Gramim d.o.o ул Миленка Веснића 3  11 000 Београд, чија понуда заведена под  бр  2545  од 21.10.2015 у 10.09

Понуда је благовремена , одговарајућа и прихватљива.


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


          Д и р е к т о р


                



__________________________________________


           





                        Др  Весна Кнежевић


