Посл.бр. III-6/5
дана 06.11.2013. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић
Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

За набавку лекова са листе А, А1/РФЗО, медицинска помагала/РФЗО додељују се уговори о
јавној набавци следећим понуђачима:

Понуђачу ,,FARMALOGIST’’ - Београд, Миријевски булевар 3 за следеће партије: 175, 203, 459,
496, 580, 581. Вредност уговора: 86.042,80 динара (без ПДВ-а), са ПДВ-ом: 92.926,22 динара
Понуђачу ,, ADOC’’ - Београд, Милорада Јовановића 11 за следеће партије: 7, 159, 160, 204,
411, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 532, 533, 534.

.
Вредност уговора: 1.558.378,90 динара (без ПДВ-а), са ПДВ-ом: 1.683.049,21 динара

За партије: 26, 27, 136, 175, 203, 251, 254, 258, 419, 433, 459, 462, 496, 516, 550, 557, 580, 581,
602, 603, 621, 622, 623, 628, 629 уговор се неће доделити јер није прибављена ни једна понуда.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. III-6 од
21.10.2013. године, спроведен је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда јавне набавке, те је дана 05.11.2013. године извршено јавно отварање прикупљених
понуда за поступак јавне набавке лекова са листе А, А1/РФЗО, медицинска помагала/РФЗО.
У извештају о стручниј оцени понуда бр. III-6/4 oд 05.11.2013. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
Врста предмета јавне набавке:
Добра

x

Услуге
Радови

1

Подаци о јавној набавци из Плана набавки:
Набавка се води под редним бројем: 1 и 2 Плана јавних набавки Дома здравља „Др Јован
Јовановић ЗмајСтара Пазова.
Средства су обезбеђена на конту: 523100 i 523101 у финансијском плану Дома здравља „Др
Јован јовановић Змај“ Стара Пазова.
Предмет јавне набавке: Набавка лекова са листе А, А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО .
Редни број јавне набавке: III – 6
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 2,237,283.08 динара

Благовремено су у Дому здравља Др ,,Јован Јовановић Змај’’ запримљене понуде од понуђача

Редни број

Датум
Назив понуђача

Сат

пријема
1.
2.

,, ADOC`` - Београд, Милорада Јовановића 11

04.11.2013.

09:05

,, FARMALOGIST`` - Београд, Миријевски
булевар 3

05.11.2013.

09:00

Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

• Понуђачу ,,FARMALOGIST’’: одбијаја се понуда за партију: 550 обзиром да понуђач
није доставио овлашћење произвођача за учешће на тендеру, сходно конкурсној
документацији.

Комисија је констатовала да за следеће партије није прибављена понуда:
26, 27, 136, 175, 203, 251, 254, 258, 419, 433, 459, 462, 496, 516, 550, 557, 580, 581, 602, 603, 621,
622, 623, 628, 629.

По извршеној контроли документације, извршено је бодовање применом критеријума
економски најповољнија понуда.
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Оцењивање и рангирање достављених понуда заснивало се на следећим критеријумима:
Услови плаћања ------------------95 бодова (пондера)
Рок испоруке -------------------------5 бодова (пондера)
Услови плаћања који се вреднују са 95 бодова (пондера) према следећој формули:
Понуда са највећим збиром процената понуђених kassa sconto za све четири валуте
плаћања (30, 60, 90 и 120 дана) добија максималан број бодова (пондера) – 95, а остале
понуде за дату партију вреднују се према формули:
ZК
Bcs = --------------- x 95
ZКmax
Bcs- број додељених бодова (пондера) за kassa sconto
ZКmах – највећи збир понуђених процената kassa sconto за конкретну партију
ZK – збир процената kassa sconto за понуду чији се број бодова (пондера)
утврђује
Рок испоруке се вреднује са 5 бодова (пондера) на следећи начин:
- Понуђен рок испоруке до 24 часа и 24 часа од наруџбе се вреднује са 5 бодова (пондера);
- Понуђен рок испоруке преко 24 часа од наруџбе се вреднује са 0 бодова (пондера).
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по
напред наведеним критеријумима.
По извршеном бодовању, Комисија је предложила директору закључивање Уговора о
јавној набавци следећим понуђачима:

Понуђачу ,, ADOC’’ – Београд, Милорада Јовановића 11 за следеће партије: 7, 159, 160, 204,
411, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 532, 533, 534.
Вредност уговора: 1.558.378,90 динара (без ПДВ-а), са ПДВ-ом: 1.683.049,21 динара

Понуђачу ,,FARMALOGIST’’ - Београд, Миријевски булевар 3 за следеће партије: 175, 203, 459,
496, 580, 581
Вредност уговора: 86.042,80 динара (без ПДВ-а), са ПДВ-ом: 92.926,22 динара

Сходно наведеном донета је одлука из диспозитива.
Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана пријема
ове Одлуке, у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама.

Директор Дома здравља
Рада Др Инђић
___________________________
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