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 РЕПУБЛИКА   СРБИЈА 

  ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

             Бр. 1881/3 

     22. 08. 2016.године 

  Б  Л  А  Ц  Е 

 

               
   На основу  члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и  68/15), и члана 21. Статута 

Дома здравља Блаце, Директор доноси: 

 

                                                                               ОДЛУКУ 

                                                                    О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

                 1. Уговор о јавној набавци санитетског и медицинског  материјала ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ -   

    Реагенси за хематолошки анализатор Мindray BC-30s   за период од седам месеци   додељује се понуђачу   Pro Media 

d.o.o. , 23300 Kикинда, Краља Петра I 114, 

  

   

                                                                   О б р а з л о ж е њ е  

 

                  Наручилац  је дана 12.08.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за 

јавну набавку санитетског и медицинског  материјала ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ -   Реагенси за хематолошки 

анализатор Мindray BC-30s   за период од седам месеци. 

                  Позив за подношње понуда објављен је  на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет 

страни наручиоца 12.08.2016. године. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

                 У извештају о стручној оцени понуда бр. 1881/2 од 22.08.2016.године Комисија је константовала следеће:  

                 

                1. Врста предмета јавне набавке: добра 

2. Подаци о јавној набавци: 

   - Предмет јавне набавке: санитетски и медицински материјал ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ -   

    Реагенси за хематолошки анализатор Мindray BC-30s   за период од седам месеци.   

   - Ознака из општег речника набавки: 33000000 – медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну 

негу. 

   - Редни број јавне набавке: 1.1.4 

   - Процењена вредност набавке: 95.000,00 динара без (ПДВ-а) 

   - Јавна набавка се финансира са економске класификације (контна позиција)     

      426791- у Финансијском плану наручиоца. 

 3. Основ за примену поступка јавне набавке мале вредности и подаци који     

     оправдавају његову примену: 

Предметна набавка је покренута применом чл.39. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале 

вредности.  

                  
Благовремено тј. до 22 .08.2016. године до 90,00 часова  на адресу наручиоца пристигла  је једна понуда и то:  

 

          1)  Pro Media d.o.o. , 23300 Kикинда, Краља Петра I 114, 

Понуђена цена: 85.050,00 динара без ПДВ, 102.060,00 динара са ПДВ. 

Процењена вредност : 95.000,00 динара без ПДВ-а.    

Неблаговремених понуда није било. 

 

                Комисија после стручне оцене понуда предлаже наручиоцу :  

 

                - да уговор  додели понуђачу  Pro Media d.o.o. , 23300 Kикинда, Краља Петра I 114, 

               

4.Мишљење комисије о разлозима који  су узроковали подношење једне понуде и предлог мера: Комисији нису 

познати разлози.  
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5. Критеријум за оцењивање понуда:  Најнижа понуђена цена.  

 

6. Период важења уговора: седам месеци. 

       

              Директор Дома здравља Блаце је прихватио предлог комисије за јавну набавку па је на основу законског 

овлашћења донео одлуку како гласи у диспозитиву. 

                                                    
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
            Против ове одлуке  може се наручиоцу  поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана од дана  објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

                 ДИРЕКТОР 

       др Радољуб Дуњић 

    спец. интерне медицине 

_________________________ 

 


