
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 124/2012, 
14/15,68/15 ) Директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси :

ОДЛУКУ
о додели уговора

Завод за трансфузију крви Ниш , као наручилац у отвореном  поступку  број 34/15, додељује 
уговор о јавној набавци  добра – кесе за узимаље и обраду крви 
Партија 1 – Двоструке кесе а 350мл CPDA 1
Понуђачу D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97 понуда заведена код наручиоца Завод за 
трансфузију крви  Ниш под бројем  2821  од  23.11.2015 
Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1
Понуђачу Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца 
Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015
Партија 3 – Четворостуке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за тромбоците
Понуђачу Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца 
Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015
Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита
Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод 
за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015
Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл
Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод 
за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015
Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл 
Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод 
за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  22.10.2015.године донео одлуку о покретању отвореног поступка, бр 
јавне набавке.34/15 , за набавку  добра – Кесе за узимање и обраду крви .За наведену јавну 
набавку  наручилац је у складу са чланом са чланом 57 Закона о јавним набавкама објавио 
Оглас о јавној набавци  на Порталу јавних набавки , на интернет страници  наручиоца  , 
Порталу службених гласила  Републике Србије  и бази прописа
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за  јавну набавку 34/15 
пристигле су пет понуда и то понуда понуђача  :Eco trade BG d.o.o са седиштем у ул. 
Страхињића Бана 3 Ниш Ynycom d.o.o  са седиштем у  ул  Ресавска 78б Београд, , 
Dijagfarm d.o.o са седиштем у ул Краља Милутина 73 Београд, Makler d.o.o са седиштем у  
ул   Београдска 39 Београд, D.o.o Medicon Deč са седиштем у ул Војвођанска 97 Деч



Подаци о јавној набавци:
1.Редни број јавне набавке:34/15
2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка добара- Кесе за узимање и обраду крви – 33141613,33141614
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 одрређено време до 31.12.2016
4.Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак 
5.Процењена вредност јавне набавке :  11.165.000,00 динара  без ПДВ-а
Партија 1 – Двоструке кесе а 350мл CPDA 1 – процењена вредност – 800.000,00
Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1 – процењена вредност – 175.000,00
Партија 3 – Четвороструке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за тромбоците –
процењена вредност – 9.200.000,00
Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита процењена вредност –
240.000,00
Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл – процењена вредност – 680.000,00
Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл – процењена вредност – 70.000,00
6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања
Увидом у комкурсну документацију комисија је констатовала следеће 
Партија 1 - Двоструке кесе а 350мл CPDA 
Број приспелих понуда - 4
Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2.

Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд
Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00
Матични број  - 07445849         ПИБ   - 100219473
цена без ПДВ-а – 800.000,00
цена са  ПДВ-ом – 880.000,00

нема

Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд
Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05
Матични број  - 07494793        ПИБ   - 100222536
цена без ПДВ-а – 620.000,00
цена са  ПДВ-ом – 682.000,00
Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд
Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30
Матични број  - 20248840      ПИБ   - 104835758
цена без ПДВ-а – није доствио
цена са  ПДВ-ом – није доставио
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч
Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00
Матични број  - 08623708       ПИБ   - 100399601
цена без ПДВ-а – 600.000,00
цена са  ПДВ-ом – 660.000,00



Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :

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

1 2821
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 
97, Деч

цена без ПДВ-а – 600.000,00
цена са  ПДВ-ом – 660.000,00

2 2803
Dijafgarm d.o.o ул Краља 
Милутина 73, Београд

цена без ПДВ-а – 620.000,00
цена са  ПДВ-ом – 682.000,00

3 2802
Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, 
Београд

цена без ПДВ-а – 800.000,00
цена са  ПДВ-ом – 880.000,00

4. 2814
Makler d.o.o ул Београдска 39, 
Београд

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

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

2814 Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд Понуда је неприхватљива
Понуђач је доставио 
конкурсну документацију не 
попуњену

2802 Yunycom d.o.o ул Ресавска 
бр78б,Београд

Понудио је већу цену

2803 Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, 
Београд

Понудио је већу цену

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  D.o.o Medicon 
Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију 
крви Ниш под бројем: 2821 од  23.11.2015 у 09.00 часова
Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1
Број приспелих понуда - 4
Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2
.

Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд
Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00
Матични број  - 07445849 ПИБ   - 100219473
цена без ПДВ-а – 172.000,00
цена са  ПДВ-ом – 189.200,00

нема

Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд
Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05



Матични број  - 07494793   ПИБ   - 100222536
цена без ПДВ-а – 133.300
цена са  ПДВ-ом – 146.630,00
Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд
Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30
Матични број  - 20248840   ПИБ   - 104835758
цена без ПДВ-а – није доствио
цена са  ПДВ-ом – није доставио
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч
Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00
Матични број  - 08623708    ПИБ   - 100399601
цена без ПДВ-а – 133.300,00
цена са  ПДВ-ом – 146.630,00

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :

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

1 2803
Dijafgarm d.o.o ул Краља 
Милутина 73, Београд

цена без ПДВ-а – 133.300
цена са  ПДВ-ом – 146.630,00

2 2821
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 
97, Деч

цена без ПДВ-а – 133.300,00
цена са  ПДВ-ом – 146.630,00

3 2802
Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, 
Београд

цена без ПДВ-а – 172.000,00
цена са  ПДВ-ом – 189.200,00

4. 2814
Makler d.o.o ул Београдска 39, 
Београд

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

Обзиром  да  је критеријум за избор најповољније понуде најниже понуђена цена и да су 
понуђач Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена под 
бројем 2803 и понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена 
под бројем 2821 понудили исту цену , комисија је у складу са коконкурсном 
документацијом , узела за оцењивање најповољније понуде  рок плаћања. 
Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио рок плаћања 65 дана , понуђач 
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио рок плаћања 65 дана
Обзиром да су оба понуђача понудила исти рок плаћања комисија је , у складу са 
конкурсном документацијом  узела следећи критеријум а то је- рок испоруке
Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио 2 дана рок испоруке  
Понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио 3  дана рок испоруке 

У складу са критеријумима одређеним у конкурсној докуметацији комисија је 
констатовала да је најповољнија понуда понуђача Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73



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

2814 Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд Понуда је неприхватљива
Понуђач је доставио 
конкурсну документацију 
не попуњену

2802 Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б,Београд Понудио је већу цену
2821 D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч Понудио је дужи  рок 

испоруке
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  : Dijafgarm d.o.o 
ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за 
трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015 у 10.05часова

Партија 3 – Четвороструке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за 
тромбоците
Број приспелих понуда - 4
Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2
.

Eco Trade BG d.o.o ул. Страхиљића Бана 3, Ниш
Понуда заведена под бр 2801 од 20.11.2015 у 09.13
Матични број – 17121189     ПИБ - 100336710
цена без ПДВ-а – 9.108.000,00
цена са  ПДВ-ом – 10.929.600,00

нема

Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд
Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05
Матични број  - 07494793     ПИБ   - 100222536
цена без ПДВ-а – 8.050.000,00
цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00
Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд
Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30
Матични број  - 20248840     ПИБ   - 104835758
цена без ПДВ-а – није доствио
цена са  ПДВ-ом – није доставио
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч
Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00
Матични број  - 08623708     ПИБ   - 100399601
цена без ПДВ-а – 8.050.000,00
цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00



Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :

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

1 2803
Dijafgarm d.o.o ул Краља 
Милутина 73, Београд

цена без ПДВ-а – 8.050.000,00
цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00

2 2821
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 
97, Деч

цена без ПДВ-а – 8.050.000,00
цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00

3 2801
Eco Trade BG d.o.o ул. 
Страхиљића Бана 3, Ниш

цена без ПДВ-а – 9.108.000,00
цена са  ПДВ-ом – 10.929.600,00

4 2814
Makler d.o.o ул Београдска 39, 
Београд

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

Обзиром  да  је критеријум за избор најповољније понуде најниже понуђена цена и да су 
понуђач Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена под 
бројем 2803 и понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена 
под бројем 2821 понудили исту цену , комисија је у складу са коконкурсну документацијом 
, узела за оцењивање најповољније понуде  рок плаћања. 
Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио рок плаћања 65 дана , понуђач 
D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио рок плаћања 65 дана
Обзиром да су оба понуђача понудила исти рок плаћања комисија је , у складу са 
конкурсном документацијом  узела следећи критеријум а то је- рок испоруке
Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио 2 дана рок испоруке  
Понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио 3  дана рок испоруке 

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

2814 Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд Понуда је неприхватљива
Понуђач је доставио 
конкурсну документацију не 
попуњену

2801 Eco Trade BG d.o.o ул. Страхиљића 
Бана 3, Ниш

Понудио је већу цену

2821 D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, 
Деч

Понудио је дужи рок 
испоруке

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  : Dijafgarm d.o.o 



ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за 
трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015 у 10.05часова

Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита
Број приспелих понуда - 1

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

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2
.

Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд
Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00
Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473
цена без ПДВ-а – 240.000,00
цена са  ПДВ-ом – 264.000,00

нема

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Број под којим 
је понуда 
заведена Подносилац понуде

Подаци из понуде понуђача

2802 Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, 
Београд

цена без ПДВ-а – 240.000,00
цена са  ПДВ-ом – 264.000,00

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  Yunycom d.o.o ул 
Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  
Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова
Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл
Број приспелих понуда - 1

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

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2
.

Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд
Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00
Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473
цена без ПДВ-а – 678.000,00
цена са  ПДВ-ом – 745.000,00

нема

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена



Ранг листа понуђача :
Број под којим 
је понуда 
заведена Подносилац понуде

Подаци из понуде понуђача

2802 Yunycom d.o.o ул Ресавска 
бр78б,Београд

цена без ПДВ-а – 678.000,00
цена са  ПДВ-ом – 745.000,00

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује и предлаже наручиоцу доделу уговора 
понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца 
Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова
Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл
Број приспелих понуда - 1
Основни подаци о  понуђачима  који су поднели понуде за предметну јавну набавку 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

2
.

Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд
Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00
Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473
цена без ПДВ-а – 70.000,00
цена са  ПДВ-ом – 77.000,00

нема

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Број под којим 
је понуда 
заведена Подносилац понуде

Подаци из понуде понуђача

2802 Yunycom d.o.o ул Ресавска 
бр78б,Београд

цена без ПДВ-а – 70.000,00
цена са  ПДВ-ом – 77.000,00

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  Yunycom d.o.o ул 
Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  
Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова
       
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 124/2012, 14/15,68/15 ) Директор Завода за трансфузију крви Ниш доноси :





ОДЛУКУ

о додели уговора





Завод за трансфузију крви Ниш , као наручилац у отвореном  поступку  број 34/15, додељује уговор о јавној набавци  добра –  кесе за узимаље и обраду крви 

Партија 1 – Двоструке кесе а 350мл CPDA 1

Понуђачу  D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97 понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем  2821  од  23.11.2015 

Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1

Понуђачу Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015

Партија 3 – Четворостуке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за тромбоците

Понуђачу Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015

Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита

Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015

Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл

Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015

Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл 

Понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015





О б р а з л о ж е њ е



Наручилац је дана  22.10.2015.године донео одлуку о покретању отвореног поступка, бр јавне набавке.34/15 , за набавку  добра – Кесе за узимање и обраду крви .За наведену јавну набавку  наручилац је у складу са чланом са чланом 57 Закона о јавним набавкама објавио Оглас о јавној набавци  на Порталу јавних набавки , на интернет страници  наручиоца  , Порталу службених гласила  Републике Србије  и бази прописа 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за  јавну набавку 34/15 пристигле су пет понуда и то понуда понуђача  :Eco trade BG d.o.o са седиштем у ул. Страхињића Бана 3 Ниш Ynycom d.o.o  са седиштем у  ул  Ресавска 78б Београд, , Dijagfarm d.o.o са седиштем у ул Краља Милутина 73 Београд, Makler d.o.o са седиштем у  ул   Београдска 39 Београд, D.o.o Medicon Deč са седиштем у ул Војвођанска 97 Деч





Подаци о јавној набавци: 

1.Редни број јавне набавке:34/15

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

Набавка добара- Кесе за узимање и обраду крви – 33141613,33141614

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 одрређено време до 31.12.2016

4.Врста поступка јавне набавке : Отворени поступак  

5.Процењена вредност јавне набавке :  11.165.000,00 динара  без ПДВ-а

Партија 1 – Двоструке кесе а 350мл CPDA 1 – процењена вредност – 800.000,00

Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1 – процењена вредност – 175.000,00

Партија 3 – Четвороструке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за тромбоците – процењена вредност – 9.200.000,00

Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита процењена вредност – 240.000,00

Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл – процењена вредност – 680.000,00

Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл – процењена вредност – 70.000,00

6.Евентуална одступања од плана набавки– нема одступања

Увидом у комкурсну документацију комисија је констатовала следеће 

Партија 1 - Двоструке кесе а 350мл CPDA 

Број приспелих понуда - 4

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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00

Матични број  - 07445849         ПИБ   - 100219473

цена без ПДВ-а – 800.000,00

цена са  ПДВ-ом – 880.000,00

		нема



		

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд

Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05

Матични број  - 07494793        ПИБ   - 100222536

цена без ПДВ-а – 620.000,00

цена са  ПДВ-ом – 682.000,00

		



		

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд

Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30

Матични број  - 20248840      ПИБ   - 104835758

цена без ПДВ-а – није доствио

цена са  ПДВ-ом – није доставио

		



		

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч

Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00

Матични број  - 08623708       ПИБ   - 100399601

цена без ПДВ-а – 600.000,00

цена са  ПДВ-ом – 660.000,00

		











Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача :



		Р. бр.

		Број понуде

		Назив понуђача

		Подаци из понуде понуђача



		1

		2821

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч



		цена без ПДВ-а – 600.000,00

цена са  ПДВ-ом – 660.000,00



		2

		2803

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд



		цена без ПДВ-а – 620.000,00

цена са  ПДВ-ом – 682.000,00



		3

		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд



		цена без ПДВ-а – 800.000,00

цена са  ПДВ-ом – 880.000,00



		4.

		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд



		цена без ПДВ-а – није доставио

цена са  ПДВ-ом – није доставио







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



		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд

		Понуда је неприхватљива

Понуђач је доставио конкурсну документацију не попуњену



		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б,Београд

		Понудио је већу цену



		2803

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд

		Понудио је већу цену





Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2821 од  23.11.2015 у 09.00 часова

Партија 2 - Двострука кеса а 450мл CPD1

Број приспелих понуда - 4

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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00

Матични број  - 07445849 ПИБ   - 100219473

цена без ПДВ-а – 172.000,00

цена са  ПДВ-ом – 189.200,00

		нема



		

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд

Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05

Матични број  - 07494793   ПИБ   - 100222536

цена без ПДВ-а – 133.300

цена са  ПДВ-ом – 146.630,00

		



		

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд

Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30

Матични број  - 20248840   ПИБ   - 104835758

цена без ПДВ-а – није доствио

цена са  ПДВ-ом – није доставио

		



		

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч

Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00

Матични број  - 08623708    ПИБ   - 100399601

цена без ПДВ-а – 133.300,00

цена са  ПДВ-ом – 146.630,00

		





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача :



		Р. бр.

		Број понуде

		Назив понуђача

		Подаци из понуде понуђача



		1

		2803

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд



		цена без ПДВ-а – 133.300

цена са  ПДВ-ом – 146.630,00



		2

		2821

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч



		цена без ПДВ-а – 133.300,00

цена са  ПДВ-ом – 146.630,00



		3

		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд



		цена без ПДВ-а – 172.000,00

цена са  ПДВ-ом – 189.200,00



		4.

		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд



		цена без ПДВ-а – није доставио

цена са  ПДВ-ом – није доставио





Обзиром   да  је критеријум за избор најповољније понуде најниже понуђена цена и да су понуђач Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена под бројем 2803 и понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена под бројем 2821 понудили исту цену , комисија је у складу са коконкурсном документацијом , узела за оцењивање најповољније понуде  рок плаћања. 

Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио рок плаћања 65 дана , понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио рок плаћања 65 дана

Обзиром да су оба понуђача понудила исти рок плаћања комисија је , у складу са конкурсном документацијом  узела следећи критеријум а то је- рок испоруке

Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио 2 дана рок испоруке  

Понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио 3  дана рок испоруке 



У складу са критеријумима одређеним у конкурсној докуметацији комисија је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73









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



		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд

		Понуда је неприхватљива

Понуђач је доставио конкурсну документацију не попуњену



		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б,Београд

		Понудио је већу цену



		2821

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч

		Понудио је дужи  рок испоруке





Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  : Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015 у 10.05часова



Партија 3 – Четвороструке кесе а 450мл CPD/SAGMA са кесом за buffycoat за тромбоците

Број приспелих понуда - 4

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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Eco Trade BG d.o.o ул. Страхиљића Бана 3, Ниш

Понуда заведена под бр 2801 од 20.11.2015 у 09.13

Матични број – 17121189     ПИБ - 100336710

цена без ПДВ-а – 9.108.000,00

цена са  ПДВ-ом – 10.929.600,00

		нема



		

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд

Понуда заведена под  бр  2803  од  20.11.2015 у 10.05

Матични број  - 07494793     ПИБ   - 100222536

цена без ПДВ-а – 8.050.000,00

цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00

		



		

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд

Понуда заведена под  бр  2814  од  23.11.2015 у 07.30

Матични број  - 20248840     ПИБ   - 104835758

цена без ПДВ-а – није доствио

цена са  ПДВ-ом – није доставио

		



		

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч

Понуда заведена под  бр  2821  од  23.11.2015 у 09.00

Матични број  - 08623708     ПИБ   - 100399601

цена без ПДВ-а – 8.050.000,00

цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00

		







Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача :



		Р. бр.

		Број понуде

		Назив понуђача

		Подаци из понуде понуђача



		1

		2803

		Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд



		цена без ПДВ-а – 8.050.000,00

цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00



		2

		2821

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч



		цена без ПДВ-а – 8.050.000,00

цена са  ПДВ-ом – 8.855.000,00



		3

		2801

		Eco Trade BG d.o.o ул. Страхиљића Бана 3, Ниш 

		цена без ПДВ-а – 9.108.000,00

цена са  ПДВ-ом – 10.929.600,00



		4

		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд



		цена без ПДВ-а – није доставио

цена са  ПДВ-ом – није доставио







Обзиром   да  је критеријум за избор најповољније понуде најниже понуђена цена и да су понуђач Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена под бројем 2803 и понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч чија је понуда заведена под бројем 2821 понудили исту цену , комисија је у складу са коконкурсну документацијом , узела за оцењивање најповољније понуде  рок плаћања. 

Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио рок плаћања 65 дана , понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио рок плаћања 65 дана

Обзиром да су оба понуђача понудила исти рок плаћања комисија је , у складу са конкурсном документацијом  узела следећи критеријум а то је- рок испоруке

Понуђач  Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73 је понудио 2 дана рок испоруке  

Понуђач D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, је понудио 3  дана рок испоруке 



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



		2814

		Makler d.o.o ул Београдска 39, Београд



		Понуда је неприхватљива

Понуђач је доставио конкурсну документацију не попуњену



		2801

		Eco Trade BG d.o.o ул. Страхиљића Бана 3, Ниш



		Понудио је већу цену



		2821

		D.o.o Medicon Deč ул Војвођанска 97, Деч



		Понудио је дужи рок испоруке







Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  : Dijafgarm d.o.o ул Краља Милутина 73, Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2803  од  20.11.2015 у 10.05часова



Партија 4 – Трансфер кесе а 300мл за петодневно чување тромбоцита

Број приспелих понуда - 1



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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00

Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473

цена без ПДВ-а – 240.000,00

цена са  ПДВ-ом – 264.000,00

		нема





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача :

		Број под којим је понуда заведена

		Подносилац понуде

		Подаци из понуде понуђача



		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

		цена без ПДВ-а – 240.000,00

цена са  ПДВ-ом – 264.000,00







Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова

 Партија 5 – Трансфер кесе а 600мл

Број приспелих понуда - 1



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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00

Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473

цена без ПДВ-а – 678.000,00

цена са  ПДВ-ом – 745.000,00

		нема





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена















Ранг листа понуђача :

		Број под којим је понуда заведена

		Подносилац понуде

		Подаци из понуде понуђача



		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б,Београд

		цена без ПДВ-а – 678.000,00

цена са  ПДВ-ом – 745.000,00





Комисија, после стручне оцене понуда, констатује и предлаже наручиоцу доделу уговора понуђачу Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова

Партија 6 – Трансфер кесе а 150мл

Број приспелих понуда - 1

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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		2.	

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београд

Понуда заведена под  бр  2802  од  20.11.2015 у 10.00

Матични број  - 07445849     ПИБ   - 100219473

цена без ПДВ-а – 70.000,00

цена са  ПДВ-ом – 77.000,00

		нема





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача :

		Број под којим је понуда заведена

		Подносилац понуде

		Подаци из понуде понуђача



		2802

		Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б,Београд



		цена без ПДВ-а – 70.000,00

цена са  ПДВ-ом – 77.000,00





Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу  Yunycom d.o.o ул Ресавска бр78б, Београдчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви  Ниш под бројем: 2802  од  20.11.2015 у 10.00 часова

       

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



