ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка б.б.
Зајечар
Број одлуке: 588
Датум: 28.01.2020.г.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15, 68/15) и Извештаја
комисије за јавну набавку бр. 552 од 27.1.2020.годинев.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар доноси
следећу
ОДЛУКУ
додели уговора
Додељује се уговор, за санитетско потрошни материјал за потребе Опште болнице:
-партију 1- понуђачу “Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006330 од 20.01.2020
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 1.647.485,00 динара ;
-партију 2- понуђачу “ Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006330 од 20.01.2020
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 50.271,20 динара ;
-партију 3- Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006330 од 20.01.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 2.694.742,00 динара ;
-партију 4- понуђачу “ Фармалогист“ д.о.о. Београд, Ул. Миријевски Булевар 3, број понуде П006330 од 20.01.2020
године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 85.162,44 динара ;
-партију 5- понуђачу “Medipro MPM“ д.о.о. Београд, Ул. Светозара Радојчића 80/Е, број понуде 20-01/20 од
20.01.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 277.906,00 динара ;
-партију 6- понуђачу “ MS Globalmedic trade“ д.о.о. Нови Београд, Ул. Народних хероја 43, 2 спрат, канц.6., број
понуде 08-01/2020 од 20.01.2020 године, укупна вредност понуде без ПДВ-а 255.000,00 динара ;
-партију 7- понуђачу “ADOC“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11, број понуде 842 од 20.01.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 192.000,00 динара ;
-партију 8- понуђачу “Celtis Pharm“ д.о.о. Београд, Далматинска 115/27, број понуде 1 од 20.01.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 52.500,00 динара ;
-партију 9- понуђачу “Promedia“ д.о.о. Кикинда, Ул. Краља Петра I 114, број понуде 23/20 од 17.01.2020 године,
укупна вредност понуде без ПДВ-а 368.400,00 динара ;
Образложење
Наручилац је дана 30.12.2019.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 22/19, за јавну набавку
санитетско потрошног материјала за потребе Опште болнице за период од годину дана (поновљени поступак),
обликовану по партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и интернет страници , дана 03.01.2020.године.
Општи речник набавки: 33140000- медицински потрошни материјал
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су :
Област -за потребе Опште болнице :
-

За партију 1- 1 понуда
За партију 2- 3 понуде
За партију 3- 2 понуде
За партију 4- 1 понуда
За партију 5- 1 понуда
За партију 6- 1 понуда
За партију 7- 1 понуда
За партију 8- 1 понуда
За партију 9- 1 понуда

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 552 од 27.01.2020.године, Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
________________________________________________________________________________________________
1.Врста предмета јавне набавке:

1

Добра.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
Набавка санитетско потрошног материојала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за период
од годину дана (поновљени пост. набавке из ЈН 20/19), обликован по партијама.
Редни број јавне набавке: 22/19.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА:
Процењена вреност набавке за потребе Опште болнице, износи 5.669.694,00:
Партија 1- процењена вредност 1.647.870,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност
60.160,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 2.703.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност
90.918,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 278.106,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 276.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 192.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност
52.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 368.640,00 динара без ПДВ-а

3.

Вредност уговора, по партијама :
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 1:

1.647.485,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 1

1.976.982,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 2

50.271,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 2

60.325,44 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 3

2.694.742,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом), партија 3

3.233.690,40 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 4

85.162,44 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 4

102.194,93 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 5

277.906,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци ( са ПДВ-ом) партија 5

333.487,20 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 6

255.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 6

306.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 7

192.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 7

230.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 8

52.500,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 8

63.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а), партија 9

368.400,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом), партија 9
442.080,00 динара
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 1
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача

2

________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 1, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
1.647.870,00
1.647.485,00
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 1, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 1 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 2
Укупан броj поднeтих понуда :3
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
2.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
ул. Страхињића Бана 3
3.„Синофарм “ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда

3

________________________________________________________________________________________________
441 од 21.01.2020.г.
“ Синофарм “ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1.т.33).ЗЈН чл.
106. ст. 1. т.2. и т.5.
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације на страни 14. у делу V- Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона, у оквиру тачке 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, предвидео
додатни услов под тачком 2. са следећим текстом:

2) „Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном
понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у
слободној форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави
тражена документа или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних
техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача Синофарам д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку, констатовала је да понуђач
није доставио додатни услов захтеван у оквиру тачке 2.из ког би комисија за јавну набавку могла на несумњив
начин да утврди о каквом добру се ради, односно није могла да утврди све тражене техничке карактеристике
понуђеног добра .

Даље, Наручилац је у оквиру конкурсне документације на страни 14. у делу V- Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона, у оквиру тачке 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, предвидео
додатни услов под тачком 4. са следећим текстом:

4)„Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном поступку јавне набавке издато од стране
произвођача или генералног увозника, насловљено на наручиоца , из којег се са сигурношћу може утврдити да ће
овлашћени понуђач располагати траженом врстом И количином добара која су предмет јавне набавке током
важења уговора И да ће обезбедити сигурну испоруку истих.“

Увидом у понуду понуђача Синофарам д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку, констатовала је да понуђач
није доставио додатни услов захтеван у оквиру тачке 4.из ког би комисија за јавну набавку могла на несумњив
начин да утврди да ће понуђач располагати траженом врстом и количином добара која су предмет јавне набавке
током важења уговора и да ће обезбедити сигурну испоруку истих .

Даље, конкурсном документацијом у оквиру области III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, у оквиру партије 2, наручилац је тражио добро са следећим описом и техничким карактеристикама :
„Transfuzioni sistem sa plastičnom iglom, "luer lock" konektorom i telom regulatora dužine od minimalno 55mm, ne
sadrži "DEHP-a", Easy open blister" (gas propustljiv papir i folija) dužinom creva od minimalno 150cm i površinom filtera
od minimalno 17,00cm2“
и напомену у оквиру партије 2: „доставити 5 ком узорака у оригиналном јединичном паковању, који не сме

садржавати никакве додатне налепнице. Узорак мора бити стерилан и употребљив“
Увидом у понуду понуђача Синофарм д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку констатовала је да понуђач
није доставио 5 ком узорака у оригиналном јединичном паковању, односно услов који је тражен у оквиру напомене
из партије 2.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1. тач. 33),чл. 106. ст. 1. т. 2. и т.5. Закона о jавним набавкама и конкурсне документације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 2, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неприхватљива понуда понуђача „Синофарм “ д.о.о. Београд, и две прихватљиве и одговарајуће понуде
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понуђача „Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш и „Фармалогист“ д.о.о. Београд будући да испуњавају свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исте
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
60.160,00
50.271,20
ул. Миријевски булевар 3
2.„Ecotrade BG “ д.о.о. Ниш
60.160,00
59.972,00
ул. Страхињића Бана 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 2, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 2 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 3
Укупан броj поднeтих понуда :2
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
2.„Синофарм “ д.о.о. Београд
ул. Косте Нађа 31
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
441 од 21.01.2020.г.
“ Синофарм “ д.о.о. Београд
Нeодговараjућа -нe испуњава
потпуно свe условe из чл.3.
ст.1. т.33).ЗЈН чл.
106. ст. 1. т.2. и т.5.
и конкурснe докумeнтациje
Наручилац је у оквиру конкурсне документације на страни 14. у делу V- Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона, у оквиру тачке 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, предвидео
додатни услов под тачком 2. са следећим текстом:

2) „Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном
понуда ће се третирати као неодговарајућа.
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Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из оригиналног каталога , проспект, или
друго) обележен (број партије из техничке специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких
карактеристика. Уз каталог, проспект, или друго, неопходно је да достави превод који може бити у
слободној форми понуђача са печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави
тражена документа или достави документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних
техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.“
Увидом у понуду понуђача Синофарам д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку, констатовала је да понуђач
није доставио додатни услов захтеван у оквиру тачке 2. из ког би комисија за јавну набавку могла на несумњив
начин да утврди о каквом добру се ради, односно није могла да утврди све тражене техничке карактеристике
понуђеног добра.
Даље, Наручилац је у оквиру конкурсне документације на страни 14. у делу V- Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. закона, у оквиру тачке . Упутство како се доказује испуњеност услова, предвидео додатни
услов под тачком 4. са следећим текстом:

4)„Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном поступку јавне набавке издато од стране
произвођача или генералног увозника, насловљено на наручиоца , из којег се са сигурношћу може утврдити да ће
овлашћени понуђач располагати траженом врстом И количином добара која су предмет јавне набавке током
важења уговора И да ће обезбедити сигурну испоруку истих.“
Увидом у понуду понуђача Синофарам д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку, констатовала је да понуђач
није доставио додатни услов захтеван у оквиру тачке 4.из ког би комисија за јавну набавку могла на несумњив
начин да утврди да ће понуђач располагати траженом врстом и количином добара која су предмет јавне набавке
током важења уговора и да ће обезбедити сигурну испоруку истих .

Даље, конкурсном документацијом у оквиру области III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, у оквиру партије 3, наручилац је тражио добро са следећим описом и техничким карактеристикама :
PARTIJA 3
red br.

1

2

3

4
5

6

7

8

Naziv materijala
Jed. mere
Rukavice pregledne lateks sa talkom, EEC93/42, EEC
89/686, PPE standard, kategorija I, otporne na infektivne
agense u skladu sa ASTM F 1671 veličine S, M, L, XL
kom
Rukavice pregledne nitrilne bez talka, EEC93/42, EEC
89/686, PPE standard, kategorija III (zaštitne rukavice),u
skladu sa SATRA metodom, AQL 1.0, otporna na infektivne
agense u skladu sa ASTM F 1671
kom
Rukavice pregledne lateks za rizične intervencijenetalkirane, AQL 1.0, dužina min 295mm, debljine na
prstima 0,33mm, debljina na dlanu 0,32mm
kom
Rukavice pregledne nitrilne bez talka, EEC93/42, EEC
89/686, PPE standard, kategorija III (zaštitne rukavice),u
skladu sa SATRA metodom, AQL 1.0, otporna na infektivne
agense u skladu sa ASTM F 1671 , na propuštanje
citostatika u skladu sa ASTM D6978,minimalne dužine
295mm, accelerator free
kom
Rukavice PVC
kom
Hirurške rukavice od lateksa,sterilne, talkirane, AQL 1.0,
veličine 6-9, nivo proteina manji od 28 mikrograma/gram
(mikrograma proteina na gram rukavica - Lowery metoda),
nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test) - kao dokaz
za ispunjavanje traženih kriterijuma za nivo proteina i
endotoksina dostaviti test nezavisne laboratorije
par
Hirurške rukavice sterilne za ortopedske procedure,
jednostruke ,od latexa, netalkirane, AQL 1.0, dužine min
280mm, debljina na prstima 0,29mm, debljina na dlanu
0,26mm
par
Hirurške rukavice sterilne za ginekološke procedure,
jednostruke (od latexa, netalkirane, AQL 1.0, dužine min
480mm, debljina na prstima 0,24mm, debljina na dlanu
0,23mm
par

6

količina

480.000

10.000

500

1.000
120.000

36.000

400

100
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Hirurške rukavice od latexa, sterilne, netalkirane, AQL 1.0,
obložene polimerom, veličine 6-9, nivo proteina manji od 10
mikrograma/gram (mikrograma proteina na gram rukavica Lowery metoda), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml
(LAL test) - kao dokaz za ispunjavanje traženih kriterijuma
za nivo proteina i endotoksina dostaviti test nezavisne
laboratorije

par

200

и напомену у оквиру партије 3: „Доставити произвођачке каталоге преведене на српски језик, узорке сваког

производа у оригиналном паковању и копије произвођачких и/или других сертификата којима се доказују
тражене карактеристике“

Увидом у понуду понуђача Синофарм д.о.о. из Београда, комисија за јавну набавку констатовала је да понуђач
није доставио произвођачке каталоге преведене на српски језик, узорке сваког производа у оригиналном
паковању и копије произвођачких и/или других сертификата којима се доказују тражене карактеристике , односно
услов који је тражен у оквиру напомене за партију 3.
Са навeдeног, комисиjа je закључка да сe стeкао услов за оцeну овe понудe нeприхватљивом и да исту као такву,
трeба одбити бeз даљeг разматрања, односно оцeњивања, будући да понуда нe испуњава свe захтeвe утврђeнe
чланом 3.ст.1. тач. 33),чл. 106. ст. 1. т. 2. и т.5. Закона о jавним набавкама и конкурсне документације.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 3, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
неприхватљива понуда понуђача „Синофарм “ д.о.о. Београд и једна прихватљива и одговарајућа понуда
понуђача „Фармалогист“ д.о.о. из Београда будући да испуњава свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним
набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту трeба даљe разматрати односно
оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
2.703.500,00
2.694.742,00
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 3, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
________________________________________________________________________________________________
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 3 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 4
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
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________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 4, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Фармалогист “ д.о.о. Београд
90.918,00
85.162,44
ул. Миријевски булевар 3
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 4, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул. Миријевски
булевар 3 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 4 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Фармалогист “ д.о.о. Београд, ул.
Миријевски булевар 3.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 5
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„Medipro MPM“ д.о.о. Београд
ул. Светозара Радојчића 80/Е
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 5, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Medipro MPM“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
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чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„Medipro MPM“ д.о.о. Београд
278.106,00
277.906,00
ул. Светозара Радојчића 80/Е
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 5, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Medipro MPM“ д.о.о. Београд, ул. Светозара
Радојчића 80/Е прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 5 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Medipro MPM“ д.о.о. Београд, ул.
Светозара Радојчића 80/Е.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 6
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic Trade“ д.о.о. Нови Београд
ул. Народних хероја 43, 2 спрат, канц.6.
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 6, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „MS Globalmedic Trade“ д.о.о. Нови Београд, будући да испуњава
свe условe из чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку,
тe да исту трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ MS Globalmedic Trade“ д.о.о. Н.Београд
276.000,00
255.000,00
ул. Народних хероја 43, 2 спрат, канц.6.
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
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У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 6, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „MS Globalmedic Trade“ д.о.о. 11070 Н.Београд,
ул. Народних хероја 43, 2 спрат, канц.6., прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и
прeдлажe в.д.дирeктору Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 6 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „MS Globalmedic Trade“ д.о.о. 11070
Н.Београд, ул. Народних хероја 43, 2 спрат, канц.6.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 7
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ADOC“ д.о.о. Београд
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 7, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „ADOC“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ADOC“ д.о.о. Београд
192.000,00
192.000,00
ул. Милорада Јовановића 11
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 7, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „ADOC“ д.о.о. Београд, ул. Милорада
Јовановића 11 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
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На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 7 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „ADOC“ д.о.о. Београд, ул.
Милорада Јовановића 11.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 8
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ Celtis Pharm“ д.о.о. Београд
ул. Далматинска 115/27
________________________________________________________________________________________________
5.Називи , односно имeна понуђача чиje су понудe одбиjeнe и разлози за њихово одбиjањe:
________________________________________________________________________________________________
Броj под коjим je понуда
Подносилац понудe
Разлози за одбиjањe
завeдeна
понуда
________________________________________________________________________________________________
Нeма одбиjeних понуда.
________________________________________________________________________________________________
6. У поступку оцeнe за партиjу 8, комисија за јавну набавку констатовала је да је благоврeмeно поднeта jeдна
прихватљива и одговараjућа понуда понуђача „Celtis Pharm“ д.о.о. Београд, будући да испуњава свe условe из
чл.3.ст.1.тач.32) Закона о jавним набавкама и конкурснe докумeнтациje за прeдмeтну jавну набавку, тe да исту
трeба даљe разматрати односно оцeњивати.
________________________________________________________________________________________________
Прихватљива понуда, а на основу примeнe критeриjума наjнижe понуђeнe цeнe, комисиjа за прeдмeтну jавну
набавку je рангирала односно , утврдила je :
Ранг листа прихватљивих понуда :
Назив
понуђача
процeњeна врeдност
Цeна бeз ПДВ-а
________________________________________________________________________________________________
1.„ Celtis Pharm“ д.о.о. Београд
52.500,00
52.500,00
ул. Далматинска 115/27
________________________________________________________________________________________________
7.Начин примeнe мeтодологиje пондeра:
У прeдмeтном поступку ниje примeњeна мeтодологиjа додeлe пондeра, односно ниje вршeно пондeрисањe
(бодовањe понуда ), а из разлога што je критeриjум за додeлу уговора у прeдмeтноj jавноj набавци била наjнижа
понуђeна цeна.
________________________________________________________________________________________________
8. Комисиjа констатуje да je у отворeном поступку набавкe добара- санитeтско потрошног матeриjала за потрeбe
Опште болницe у оквиру партиje 8, ЈН бр.22/19, понуда понуђача „Celtis Pharm“ д.о.о. Београд, ул. Далматинска
115/27 прихватљива у смислу чл.3.став 1.тачка 33).Закона о jавним набавкама и прeдлажe в.д.дирeктору
Здравствeног цeнтра Заjeчар њeн избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача
________________________________________________________________________________________________
Да
Нe x
________________________________________________________________________________________________
Назив / имe подизвођача
Дeо уговора коjи ћe рeализовати подизвођач
На основу изнетог, а у складу са чл.108.ст.1.ЗЈН, в.д. в.д.директор Здравственог центра Зајечар прихвата предлог
комисије за јавну набавку о додели уговора, у отвореном поступку бр.22/19 јавне набавке набавка санитетско
потрошног материјала, партија 8 и доноси одлуку о додели уговора понуђачу „Celtis Pharm“ д.о.о. Београд, ул.
Далматинска 115/27.
________________________________________________________________________________________________
4. Санитeтско потрошни матeриjал за потрeбe Опште болницe, партиjа 9
Укупан броj поднeтих понуда :1
Назив /имe понуђача
________________________________________________________________________________________________
Благоврeмeнe понудe
Нeблаговрeмeнe понудe
________________________________________________________________________________________________
1.„ ProMedia“ д.о.о. Кикинда
ул. Краља Петра I 114
________________________________________________________________________________________________
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