Назив наручипца: Дпм здравља Земун
Адреса наручипца: Рада Кпнчара бр: 46
Интернет страница наручипца: www.dzzemun.org.rs
Врста наручипца: Здравствп
Врста ппступка јавне набавке: Ппступак јавне набавке мале вреднпсти
Врста предмета: Услуге

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
За добра и услуге: ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке,
За радове: прирпда и пбим радпва и пснпвна пбележја радпва, местп извршеоа радпва,
пзнака из класификације делатнпсти, пднпснп назив и пзнака из ппштег речника набавке:
„Услуге одржавања и унапређења информационог система“
ЈН 11/2015
OРН: 48400000; 48600000; 48900000; 72500000; 72600000; 72700000

Прпцеоена вреднпст јавне набавке:

2.675.000,00 рсд

Брпј примљених ппнуда и ппдаци п ппнуђачима:
1 „Merc“doo , Карађорђева бр. 4-6 , 11080- Земун
2 „InfoLab“doo,Шуматовачка бр. 14 а ,11000-Београд
„Heliant“doo, Војислава Илића бр.137/16, 11050-Београд
( заједничка понуда)

Разлпг за пбуставу ппступка:
Наручилац је дана 23.04.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке мале
вредсности услуга за ЈНМВ 11/2015 - „Услуге одржавања и унапређења информационог система“
За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.04.2015. године објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници сходно члану 62. Закона о јавним
набавкама.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца, приспеле су две неприхватљиве понуде:
1. „Merc“ doo - Земун
2. „InfoLab“ doo - Београд и „Heliant“ doo - Београд ( заједничка понуда)
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/4299-2 од 20.10.2015. године, Комисија за предметну
јавну набавку констатовала је следеће:
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1. Понуда Понуђача бр. 03/4264 „Merc“doo , Карађорђева бр. 4-6 , 11080- Земун
Понуда је неприхватљива јер има битне недостатке из разлога:
1) У КД на стани 34 Наручилац је од понуђача захтевао:
„Понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: БЛАНКО СОЛО
МЕНИЦА и менично писмо – овлашћење.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа,
(оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и оверену копију
ОП Образаца (у општини, суду или код јавног бележника, не старију од 2 месеца од дана пријема
позива за достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа“.
Понуђач је у понуди доставио Образац бр. 2, којим је изјавио да прихвата услове из позива и
конкурсне документације.
Понуђач у садржају своје понуде није доставио:
доказ ОП Образац, који је захетван у КД наручиоца.
1) Наручилац је од понуђача захтевао:
У КД на страни 45 да се попуни и потпише изјава за референце понуђача (Да располаже
неопходним пословним искуством – референцама,Образац бр. 7).
Под неопходним пословним искуством Наручилац подразумева да je понуђач у претходних пет
година реализовао пројекте на имплементацији
и одржавању здравственог-пословног
информационог система у најмање 3 (три) здравствене установе, због сложености као што је овај
предмет ЈН.
Понуђач у понуди није доставио доказ:
да располаже неопходним пословним искуством – референцама односно да je понуђач у
претходних пет година реализовао пројекте на имплементацији и одржавању здравственогпословног информационог система у најмање 3 (три) здравствене установе већ је доставио
попуњену изјаву за референце за врсту услуга: одржавање апл.софтвера-немедицина,
сервера,локалне мреже.
Понуђач „МЕРЦ“ доо је навео следеће здравствене установе у које је реализовао пројекте на
имплементацији и одржавању здравственог-пословног информационог система:
ЗЦ Зајечар; ДЗ Палилула; ОБ Ћуприја; КБЦ Бежанијска Коса; ДЗ Гроцка, за које није доставио
потврде корисника.
У поступку оцењивања понуда, Наручилац је од наведених здравствених установа захтевао да
потврде наводе које је понуђач МЕРЦ доставио као доказ у својој понуди.
Након добијених информација Наручилац је закључио да Понуђач МЕРЦ у наведеним
здравственим установама користи софтвер који се не односи на део здравства (медицински део)
информационог система, како је захтевано у КД.
2) Наручилац је, у поступку оцењивања понуда, од понуђача затражио појашњења :
Појашњење значење навода „одржавање апл.софтвера-немедицина,сервера,локалне мреже“,
посебно у делу „софтвера-немедицина“.
Понуђач је доставио следећи одговор:
Под појмом „софтвера-немедицина“ подразумевамо следеће модуле апликативног софтвера:
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* Синтетичке књиговодствене евиденције за буџетски систем:
-Ледгер (главна књига)
* Аналитичке евиденције:
-Изводи (аналитика купаца и добављача, изводи рачуна, улазно/излазне фактуре, евиденција
плаћања....);
-Магма (материјално књиговодство, магацинско пословање);
-ОСС (модул за основна средства);
-Благајна(благајничко пословање);
* Апликативни модули за аутоматизацију процеса
-СОП (обрачун примања)
-Е-досије (кадровска евиденција)
-Гориво (праћење трошкова горива)
На основу достављеног појашњења, наручилац је утврдио да понуђач нема инсталиран
софтвер, са модулима за медицински софтвер, како је захтевано конкурсном документацијом
у делу спецификација.
3) Наручилац је од понуђача затражио појашњења:
Појашњење у делу наведених референци за позиције од 1 до 5 (Образац бр. 7 КД) да се изјасни да
ли се њихова понуда односи на софтвер,функционалности са свим наведеним модулима из
техничке спецификације КД на страни од 7 до 31?
Понуђач је доставио следећи одговор:
Наша понуда се односи на функционалности дате у техничким спецификацијама у КД.
Здравствени информациони система је у нашој понуди обухваћена апликативним модулом екартон сертификованог према захтевима из ДИЛС пројекта и апл. модулом Лаблс.
Наручилац је дошао до закључка да је :
понуда Понуђача неприхварљива, јер не задовољава у делу референци за здравствени
информациони систем, што значи да понуда Понуђача Мерц са својим достављеним
одговорима и на основу информација корисника софтвера који су наведени у табели
корисника референци није ни код једног од наведених корисника инсталиран софтвер који се
односи на медицински део здравственг информационог система како је захтевано у КД.
На овај начин понуђач МЕРЦ није доказао да је у могућности да испуни захтеве из КД који се
односе на:
-Интеграцију 3 постојећа инф.система
(медицински,финансијски,лабораторијски)
-Да може да изврши имплементацију информационог система у медицинском делу, здравственог
информационог система.
-Није доказао да може да одржава систем из медицинског дела, односно, дела здравственог
информационог система.
Из наведеног, комисија наручиоца је утврдила да је понуда овог понуђача понуда са битним
недостатком, јер није испуњен захтев доказивања референци за део софтвера који се односи
на здравствени информациони систем, већ само на пословно финансијски.
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На стани 40 у КД (Образац бр. 2)
„Изјава понуђача о прихватању услова из позива за достављање понуде и конкурсне
документације“ Понуђач је потписао и печатирао изјаву којом потврђује да је сагласан са
условима из позива и КД.
Понуда понуђача Мерц има битан недостатак, јер није испунила додатне услове у делу доказивања
захтеваних референци сагласно члану 106, став 1, тачка 2.
Понуђена цена без ПДВ-а је: 1.656.000,00 РСД
Понуђена цена са ПДВ-ом је: 1.987.200,00 РСД
2. Понуда Понуђача бр. 03/4298 „InfoLab“ doo - Београд ; „Heliant“ doo - Београд
( заједничка понуда)
Понуда је неприхватљива, јер је понуђач понудио већу цену од процењене (2.675.000,00).
Понуђена цена без ПДВ-а је: 2.700.000,00 РСД, понуђена цена са ПДВ-ом је: 3.240.000,00 РСД
Комисија за предметну јавну набавку, у стручној оцени понуда,констатовала је да су наведене
понуде неприхватљиве из наведених разлога и предложила одговорном лицу обуставу поступка, а
све у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама. Одговорно лице прихватило је предлог
Комисије за предметну набавку и донело одлуку о обустави поступка за предметну набавку.
Наручилац ће поновити поступак, за предметну партију, чим се за то стекну законски услови.

Када ће ппступак бити ппнпвп спрпведен:
Када се за то буду стекли заонски услови.
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