Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“
Број: 2-16/5
Дана: 18.04.2016.године
МАЛИ ЗВОРНИК
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 2-16/4 од 15.04.2016.године, директор
Дома здравља „Мали Зворник“ доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
Дом здравља „Мали Зворник“ као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број
2/16 – Уговор о јавној набавци – Набавка лекова, Партија II – Нерегистровани лекови додељује
понуђачу INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2 11000 Београд, на основу понуде понуђача број 316 од
14.04.2016.године.
Образложење
Наручилац је дана 04.04.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 2/16, за јавну набавку мале вредности Набавка лекова. За наведену јавну набавку
Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs)
и
интернет
страници наручиоца
(www.dzmalizvornik.org.rs/index.php/133-jn02-16), дана
04.04.2016.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je једна понуда.
Након спроведеног отварања понуда дана 14.04.2016.године у 13:15 часова и сачињавања
записника број 2-16/3 од 14.04.2016.године, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 2-16/4 од
15.04.2016.године, Kомисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.2/16 су добра – Набавка лекова.
Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 – Фармацеутски производи
Поступак јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број јавне набавке из Плана набавки: 1.1.2
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање:
Средства за јавну набавку обезбеђена су у буџету економска класификација 426700.
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а
Уговорена вредност јавне набавке за Партију II без ПДВ-а
Уговорена вредност јавне набавке за Партију II са ПДВ-ом

Набавка лекова
2/16
1.100.000,00 динара
48.880,00 динара
53.768,00 динара

2. Укупан број поднетих понуда: Једна
Број под којим је
понуда заведена
316

Назив понуђача

Датум пријема

Час

INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2
11000 Београд

14.04.2016.године

7:35

Неблаговремене понуде: Нема

3. Назив, односно име понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање и
понуђена цена: /
4. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење, начин на
који је утврђена та цена: Нема одбијених понуда по овом основу.
5. Понуђене цене код прихватљивих понуда Партија II - Нерегистровани лекови
Након прегледа достављених образаца, доказа и осталих делова понуде Комисија је
констатовала да нема недостатака у понуди.
1.INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2 11000 Београд, понуђена цена: 48.880,00 динара без
ПДВ-а;
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена, сходно конкурсној документацији
узима се у обзир цена без ПДВ-а.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена је следећа
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

1.

INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2
11000 Београд

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
(без ПДВ-а)

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
(са ПДВ-ом)

48.880,00 динара

53.768,00 динара

Наручилац не захтева достављање на увид доказа из члана 75.Закона о јавним набавкама.
7. Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, за јавну набавку мале вредности Набавка лекова,
констатује да је наjповољнија понуда понуђача INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2 11000 Београд за
Партију II - Нерегистровани лекови и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

X

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели
уговора којом се уговор додељује понуђачу INO-PHARM DOO, Браће Ковач 2 11000 Београд број
316 од 14.04.2016.године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Oдлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији, а
који се предаје наручиоцу у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији Подносилац
захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на број“ уписује се број или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права
понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Достављање: Наручилац је дужан да Oдлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Обрадиo: Драгoљуб Васић, дипл.правник
Директор
Др Драган Бојић, спец.мед.рада с.р.

