ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац
Број: 79-10/2016
Датум: 23.08.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку
средстава за дезинфекцију за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац,
в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора о јавној набавци
Изабира се понуђач ПТМ доо Шабац, Стојана Новаковића 51 Шабац као понуђач коме се
додељује Уговор о јавној набавци за партију 1,2,3,4 у предмету јавне набавке средства за
дезинфекцију (јавна набавка мале вредности бр. 9 у 2016.години) са понудом број 794/2016 од 29.07.2016.године укупне вредности 1.991.560,00 динара без пдв-а (2.389.872,00
динара са пдв-ом).
образложење
Општа болница Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као
наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 79-1/2016 од 18.07.2016. године поступак
јавне набавке мале вредности бр. 9 у 2016. години за јавну набавку средстава за
дезинфекцију за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац.
Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет јавна набавка средстава за дезинфекцију, процењена вредност – 2.000.000,00 динара без
пдв-а, оквирни датум покретања поступка - јул 2016.године, оквирни датум закључења
уговора -август 2016.године, оквирни датум извршења уговора – од августа 2016.године до
августа 2017.године, конто позиција 426751, ознака из општег речника јавне набавке је
24455000-средства за дезинфекцију, поступак – јавна набавка мале вредности,
финансирање – из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се
спроводи ради обављања редовне делатности.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена партије.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку
објављени су на Порталу јавних набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац дана
21.07.2016.године.
Благовремено до дана 01.08.2016. године до 12 часова достављене су 2 понуде и то понуда
број 79-5/2016 од 29.07.2016.године од стране понуђача Гросис доо Ниш, улица
Пантелејска 77 Ниш и понуда број 79-4/2016 од 29.07.2016.године од стране понуђача
ПТМ доо Шабац, Стојана Новаковића 51 Шабац. Отварање понуда одржано је дана
01.08.2016. године са почетком у 12 часова и 10 минута у сали за састанке Опште болнице
Горњи Милановац.

Записник о отварању понуда број 79-6/2016 од 01.08.2016.године достављен је понуђачима
путем мејла дана 03.08.2016.године и путем поште дана 04.08.2016.године.
Понуђачи су доставили следеће понуде:
Понуда Број 79-4/2016 од 29.07.2016.године достављена од стране понуђача ПТМ доо
Шабац, Стојана Новаковића 51 Шабац
Партија 1
Редни број

Препарат

Јед.мере

Количина

1

Tečni losion za
higijensko pranje
ruku i kupanje
pacijenatabakteriostatik (bez
dodatka antiseptika)

litar

2

Sredstvo za pranje i
dezinfekciju ruku i
celog tela na bazi
triklosana ili
ekvivalent,
pakovanje do 500ml,
dostaviti ispitivanje
efikasnosti proizvoda
na MRSA
Tečni dezificijens za
ruke na bazi 2propanola (min 60%)
sa dodatkom QUAT
ili ekvivalent
Tečni dezificijens za
ruke na bazi min
85% etanola sa
dodatkom glicerina i
pantenola ili
ekvivalent

3

4

380

Јединична цена
без пдв-а
432,00

Укупно без пдва
164.160,00

Укупно са пдвом
196.992,00

litar

60

905,00

54.300,00

65.160,00

litar

600

670,00

402.000,00

482.400,00

litar

120

770,00

92.400,00

110.880,00

712.860,00

855.432,00

UKUPNO

Партија 2
Редни број

Препарат

Јед. мере

Количина

1

Deterdžent za pranje
medicinskih
instrumenata (tečnost,
koncentrat)
Enzimski deterdžent za
pranje medicinskih
instrumenata i
endoskopa, dostaviti
izveštaj o
biokompatibilnosti, ph
neutralan na bazi
minimum 4 enzima
Sredstvo za čišćenje i
dezinfekciju
instrumenata i
endoskopa, na bazi
persirćetne kiseline, bez
fenola, bez aldehida,
bez vodonik peroksida,
granulat, dnevni radni

litar

2

3

80

Јединична цена
без пдв-а
715,00

Укупно без
пдв-а
57.200,00

Укупно са пдвом
68.640,00

litar

60

1.653,00

99.180,00

119.016,00

kilogram

120

1.571,00

188.520,00

226.224,00

4

rastvor, dostaviti
sertifikate vodećih
proizvođača Olympus,
Pentax, Fuji,
sporocidnost u 15 min
Sredstvo za
dezinfekciju
instrumenata, tečni
koncentrat,
glukoprotamin ili
ekvivalent

litar

80

1.150,00

92.000,00

110.400,00

436.900,00

524.280,00

UKUPNO

Партија 3
Редни број

Препарат

Јед. мере

Количина

1

Sredstvo za
manuelno čišćenje
i dezinfekciju
medicinskih
površina i
inventara na bazi
fenoksietanola,
dodecilamina sa
dodatkom
benzalkonijum
hlorida ili
ekvivalent,
baktericidna i
fungicidna
efikasnost sa
mehaničkim
delovanjem
Sredstvo/ sprej za
brzu dezinfekciju
površina u
prostorijama
viskog rizika na
bazi min 2
alkohola sa
dodatkom
alkilamina,
pakovanje veličine
do 1 litra sa
raspršivačem,
baktericidna i
fungicidna
efikasnost po
DGHM-u 30 sec

Litra radnog
rastvora u
prostorijama
visokog rizika,
koncentracija
koja odgovara
vremenu
delovanja 15min

litar

2

600

Јединична цена
без пдв-а
10,40

Укупно без пдва
6.240,00

Укупно са пдвом
7.488,00

280

600,00

168.000,00

201.600,00

174.240,00

209.088,00

Укупно без пдва
84.600,00

Укупно са пдвом
101.520,00

84.600,00

101.520,00

UKUPNO

Партија 4
Редни број

Препарат

Јед.мере

Количина

1

Sredstvo za
dezinfekciju
medicinskih
površina i podova
na bazi aktivnog
kis. efikasan na
clostr. def. 5
minuta

kilogram

60

Јединична цена
без пдв-а
1.410,00

UKUPNO

Партија 1 ставка 1 назив производа Manisoft, произвођач Ecolab Deutschland GmbH

Партија 1 ставка 2 назив производа Skinsan Scrub, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Партија 1 ставка 3 назив производа Skinman Soft N, произвођач AFP GmbH Немачка
Партија 1 ставка 4 назив производа Skinman Soft Protect, произвођач AFP GmbH Немачка
Партија 2 ставка 1 назив производа Sekusept Cleaner произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Партија 2 ставка 2 назив производа Sekusept MultiEnzyme P произвођач Ecolab Deutschland
GmbH
Партија 2 ставка 3 назив производа Sekusept aktiv, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Партија 2 ставка 4 назив производа-Sekusept plus, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Partija 3 stavka 1 назив производа Incidin pro, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Партија 3 ставка 2 назив производа Incidin foam, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Партија 4 ставка 1 назив производа Incidin active, произвођач Ecolab Deutschland GmbH
Рок и начин плаћања : 60 дана по испостављеној фактури
Рок испоруке: 2 дана
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
Понуда број 79-5/2016 од 29.07.2016.године достављена од стране понуђача Гросис доо,
улица Пантелејска 77 Ниш
Партија 1
Редни број

Препарат

Јед.мере

Количина

1

Tečni losion za
higijensko pranje
ruku i kupanje
pacijenatabakteriostatik (bez
dodatka antiseptika)

litar

2

Sredstvo za pranje i
dezinfekciju ruku i
celog tela na bazi
triklosana ili
ekvivalent,
pakovanje do 500ml,
dostaviti ispitivanje
efikasnosti proizvoda
na MRSA
Tečni dezificijens za
ruke na bazi 2propanola (min 60%)
sa dodatkom QUAT
ili ekvivalent
Tečni dezificijens za
ruke na bazi min
85% etanola sa
dodatkom glicerina i
pantenola ili
ekvivalent

3

4

380

Јединична цена
без пдв-а
460,00

Укупно без пдва
174.800,00

Укупно са пдвом
209.760,00

litar

60

230,00

13.800,00

16.560,00

litar

600

690,00

414.000,00

496.800,00

litar

120

590,00

70.800,00

84.960,00

673.400,00

808.080,00

UKUPNO

Партија 2
Редни број

Препарат

Јед. мере

Количина

1

Deterdžent za pranje
medicinskih
instrumenata (tečnost,
koncentrat)

litar

80

Јединична цена
без пдв-а
811,80

Укупно без
пдв-а
64.944,00

Укупно са пдвом
77.932,80

2

3

4

Enzimski deterdžent za
pranje medicinskih
instrumenata i
endoskopa, dostaviti
izveštaj o
biokompatibilnosti, ph
neutralan na bazi
minimum 4 enzima
Sredstvo za čišćenje i
dezinfekciju
instrumenata i
endoskopa, na bazi
persirćetne kiseline, bez
fenola, bez aldehida,
bez vodonik peroksida,
granulat, dnevni radni
rastvor, dostaviti
sertifikate vodećih
proizvođača Olympus,
Pentax, Fuji,
sporocidnost u 15 min
Sredstvo za
dezinfekciju
instrumenata, tečni
koncentrat,
glukoprotamin ili
ekvivalent

litar

60

811,80

48.708,00

58.449,60

kilogram

120

793,00

95.160,00

114.192,00

litar

80

1.476,00

118.080,00

141.696,00

326.892,00

392.270,40

UKUPNO

Партија 3
Редни број

Препарат

Јед. мере

Количина

1

Sredstvo za
manuelno čišćenje
i dezinfekciju
medicinskih
površina i
inventara na bazi
fenoksietanola,
dodecilamina sa
dodatkom
benzalkonijum
hlorida ili
ekvivalent,
baktericidna i
fungicidna
efikasnost sa
mehaničkim
delovanjem
Sredstvo/ sprej za
brzu dezinfekciju
površina u
prostorijama
viskog rizika na
bazi min 2
alkohola sa
dodatkom
alkilamina,
pakovanje veličine
do 1 litra sa
raspršivačem,
baktericidna i
fungicidna
efikasnost po
DGHM-u 30 sec

Litra radnog
rastvora u
prostorijama
visokog rizika,
koncentracija
koja odgovara
vremenu
delovanja 15min

litar

2

600

Јединична цена
без пдв-а
6,04

Укупно без пдва
3.624,00

Укупно са пдвом
4.348,80

280

608,00

170.240,00

204.288,00

173.864,00

208.636,80

UKUPNO

Партија 4
Редни број

Препарат

Јед.мере

Количина

1

Sredstvo za
dezinfekciju
medicinskih
površina i podova
na bazi aktivnog
kis. efikasan na
clostr. def. 5
minuta

kilogram

60

Јединична цена
без пдв-а
3.013,50

UKUPNO

Укупно без пдва
180.810,00

Укупно са пдвом
216.972,00

180.810,00

216.972,00

Партија 1 ставка 1 и 2 назив производа Esemtan wash lotion, произвођач Schulke&Mayr
Партија 1 ставка 3 назив производа Desderman Pure, произвођач Schulke&Mayr
Партија 1 ставка 4 назив производа Desmanol pure, произвођач Schulke&Mayr
Партија 2 ставка 1 и 2 назив производа Gigazyme, произвођач Schulke&Mayr
Партија 2 ставка 3 назив производа Gigasept PAA, произвођач Schulke&Mayr
Партија 2 ставка 4 назив производа Gigasept AF forte, произвођач Schulke&Mayr
Партија 3 ставка 1 назив производа Teralin protect , произвођач Schulke&Mayr
Партија 3 ставка 2 назив производа Mikrozid AF liquid, произвођач Schulke&Mayr
Партија 4 ставка 1 назив производа Perform, произвођач Schulke&Mayr
Рок и начин плаћања : 60 дана
Рок испоруке: 1 дан
Рок важења понуде: 90 дана
Дана 10.08.2016.године достављен је понуђачима од стране Комисије за јавну набавку
захтев број 79-7/2016 од 10.08.2016.године за достављање документације ради додатне
контроле испуњености услова предвиђених конкурсном документацијом.
Увидом у понуду број 79-4/2016 од 29.07.2016.године и додатну документацију
достављену дана 12.08.2016. године од стране понуђача ПТМ доо Шабац, Стојана
Новаковића 51 Шабац утврђено је да је иста благовремена, исправна, одговарајућа и
прихватљива.
Увидом у понуду број 79-5/2016 од 29.07.2016.године достављену од стране понуђача
Гросис доо, Пантелејска 77 Ниш и додатну документацију коју је понуђач доставио дана
11.08.2016.године Комисија за јавну набавку је утврдила следеће:
Партија 1 ставка 2 - Понуђач понудио средство Esemtan wash lotion. Пошто је конкурсном
документацијом тражено да понуђено средство показује ефикасност против MRSA, ово
средство није биоцидни производ и не испуњава тражени услов предвиђен конкурсном
документацијом. Допуна документације извршена од стране понуђача за средство
Octenisan Wash lotion који није понуђен на тендеру.
Партија 1 ставка 3 - Понуђен производ Desderman Pure који садржи 78,1% етанола и 0,1%
biphenyl-1-ol што није у складу са траженим саставом предвиђеним конкурсном
документацијом.

Партија 2 ставка 2 - Понуђен производ Gigazyme за ову ставку. Увидом у документацију
на сајту произвођача види се да је производ Gigazyme на бази 3 ензима, а наручилац је у
конкурсној документацији тражио да је средство на бази минимум 4 ензима.
Партија 2 ставка 3 – Понуђач за ову ставку доставио каталоге и изјаву заступника
произвођача за доказ испуњености услова а конкурсном документацијом тражили су се
сертификати произвођача Olympus, Pentax i Fuji.
Партија 3 ставка 1 - Понуђен производ Тeralin protect. Увидом у документацију на сајту
произвођача утврђено да наведени производ не показује бактеријску и фунгицидну
ефикасност механичким деловањем у 15 минута. Понуђач није доставио тест ефикасности
као доказ на бактеријску и фунгицидну ефикасност механичким деловањем у 15 минута.
Партија 3 ставка 2 - Понуђен производ Mikrozid AF Liquid. Понуђач није доставио тест
ефикасности као доказ на бактерицидну и фунгицидну ефикасност у 30 секунди.
Партија 4 став 1-Понуђен производ Perform. Увидом у проспект се не види да ли је
средство активно на Clostr. Diff. у 5 минута. Понуђач није доставио тест ефикасности као
доказ да је средство активно на Clostr. Diff. у 5 минута.
Имајући у виду напред наведено чланови Комисије су утврдили након прегледа и оцене
понуда дa је понуда бр. 79-5/2016 од 29.07.2016. године достављена од стране понуђача
Гросис доо Ниш, улица Пантелејска 77 Ниш неприхватљива за све 4 партије јер је
неодговарајућа.
Након стручне оцене понуда на предлог Комисије за јавну набавку средстава за
дезинфекцију в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац доноси Одлуку као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
в.д.директора Опште болнице
Горњи Милановац
др Миро Лазаревић, спец. опште

