
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48
Место Н и ш 

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 : 

О Д Л У К У
о  д о д е л и  у г о в о р а

Завод за трансфузију крви Ниш, као наручилац за јавну набавку  број ЈН 22/16 , додељује 
уговор о јавној набавци  добара- Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви 
методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH - 1000

Понуђачу- DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,11000 Београд ,чија је понуда 
заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  под бројем   бр 17814од 15.07.2016

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 15.06.2016 године донео одлуку о покретању отвореног поступка  за 
јавну набавку  добара – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом 
микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH – 1000 ЈН бр 22/16, 
заведене у Заводу за трансфузију крви Ниш под бројем 1539.
Подаци о јавној набавци: добра – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање 
крви методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH - 1000
1.Редни број јавне набавке:22/16
2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка-добра – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом 
микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH – 1000
Ознака из општег речника набавке : 33696100                                                                                                                                                                                           
3.Врста поступка јавне набавке :отворени поступак 
Набавка није  обликована  у више партија 
4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу добра   , ред број из Плана 
набавки 1.1.8 Уговор се закључује на одређено време- до  31.08.2017
5.Процењена вредност јавне набавке:  укупна процењена вредност набавке је 
7.999.999,00 динара  без ПДВ-а 
7.Евентуална одступања од плана набавки – нема одступања
Дана 18.07.2016 године у  12.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак 
јавног отварања понуда
Благовремено до 18.07.2016 године до 11,30 часова, пристигле су понуде  понуђача 
DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,11000 Београд 
Понуда заведена под  бр 17814 од 15.07.2016 у 09.35ч
Неблаговремних понуда није било 
Након поступка јавног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и 
утврдила следеће 



Укупан број поднетих понуда: 1 понудe

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

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3,11 000 
Београд 
Понуда заведена под  бр 17814 од 15.07.2016г у 09.35ч
Матични број 06701159    ПИБ  100182573
Понуђена цена без ПДВ-а  7.999.980,00 динара
Цена са ПДВ-ом – 9.599.976,00 динара 

Нема 

Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена

Понуђач DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 1000 Београд  чија је понуда 
заведена под бројем 1751 од 15.07.2016 год, понудио је  цену без ПДВ-а  
7.999.980,00динара оцењена је као одговарајућа и прихватљива  јер испуњава све услове 
предвиђене Законом о јавним  набавкама и конкурсном докуметнадијом
Ранг листа понуђача :

Назив/име понуђача Понуђена цена 

DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 
11000 Београд

    7.999.980,00  динара

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на 
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора   понуђачу  DIAHEM –
GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,1000 Београд чија је понуда заведена код наручиоца 
Завод за трансфузију крви Ниш  подбројем   17814 од 15.07.2016г

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од10 дана од дана објављивања                                     
на портал Управе за јавне набавке .

Завод за трансфузију крви Ниш    
   Д и р е к т о р                                                      

                                                                 
_________________________

Др  Весна Кнежевић



		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48



		Место

		Н и ш 





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 за јавну набавку  број ЈН 22/16 , додељује уговор о јавној набавци  добара- Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH - 1000

Понуђачу- DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,11000 Београд ,чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  под бројем   бр 17814од 15.07.2016


О б р а з л о ж е њ е


Наручилац је дана 15.06.2016 године донео одлуку о покретању отвореног поступка  за јавну набавку  добара – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH – 1000 ЈН бр 22/16, заведене у Заводу за трансфузију крви Ниш под бројем 1539.

Подаци о јавној набавци: добра – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH - 1000

1.Редни број јавне набавке:22/16

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

Набавка-добра – Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви методом микроепрувете са инкопоративним серумом за рад на апарату IH – 1000 


Ознака из општег речника набавке : 33696100                                                                                                                                                                                                            

3.Врста поступка јавне набавке :отворени поступак 

Набавка није  обликована  у више партија 


4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу добра   , ред број из Плана набавки 1.1.8 Уговор се закључује на одређено време- до  31.08.2017

5.Процењена вредност јавне набавке:  укупна процењена вредност набавке је 7.999.999,00 динара  без ПДВ-а 

7.Евентуална одступања од плана набавки – нема одступања


Дана 18.07.2016 године у  12.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак јавног отварања понуда


Благовремено до 18.07.2016 године до 11,30 часова, пристигле су понуде  понуђача 


		DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,11000 Београд 

Понуда заведена под  бр 17814 од 15.07.2016 у 09.35ч





Неблаговремних понуда није било 


Након поступка јавног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и утврдила следеће 


Укупан број поднетих понуда: 1 понудe


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



		Благовремене понуде

		Неблаговремене понуде



		1. 

		DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3,11 000 Београд 

Понуда заведена под  бр 17814 од 15.07.2016г у 09.35ч Матични број 06701159    ПИБ  100182573

Понуђена цена без ПДВ-а  7.999.980,00 динара


Цена са ПДВ-ом – 9.599.976,00 динара 

		Нема 





Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена


Понуђач DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 1000 Београд  чија је понуда заведена под бројем 1751 од 15.07.2016 год,  понудио је  цену без ПДВ-а  7.999.980,00динара оцењена је као одговарајућа и прихватљива  јер испуњава све услове предвиђене Законом о јавним  набавкама и конкурсном докуметнадијом


Ранг листа понуђача :


		Назив/име понуђача

		Понуђена цена 



		

		DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 11000 Београд

		    7.999.980,00  динара








Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора   понуђачу  DIAHEM –GRAMIM doo ул Миленка Веснића 3 ,1000 Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш  подбројем   17814 од 15.07.2016г


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 


Против ове одлуке понуђач може наручиоцу


поднети захтев за заштиту права 


		
у року од10 дана од дана објављивања                                     на портал Управе за јавне набавке .





Завод за трансфузију крви Ниш    


   Д и р е к т о р                                                      



                                                                 _________________________

Др  Весна Кнежевић

