
 

Дом здравља „Мали Зворник“ 

Дана: 17.03.2014.  

Број: 182/14  

Рибарска 25 

dzmalizvornik@open.telekom.rs 

Мали Зворник 

 

 

 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/1012) и Записника о 

отварању понуда број 172/14 од 10.03.2014. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) 

образована Решењем наручиоца број: 92/14-1 од 03.02.2014. године подноси следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке добара - санитетски потрошни материјал,  ЈНМВ број 02/14 

обликована у осам партија 

 

У поступку Јавне набавке мале вредности – Санитетски потрошни материјал Дома здравља Мали 

Зворник, вршена је набавка добара – ознака из ОРН 331400 – Медицински потрошни материјал. 

 

Планом набавки наручиоца за 2014. годину предвиђена је набавка добара – Саниттски потрошни 

материјал, за коју су обезбеђена средства финансијским планом наручиоца на конту 781000.  

Спроведен је поступак Јавне набавке мале вредности. Процењена вредност набавке на годишњем 

нивоу износи 2.400.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Позив за подношење понуда постављен је на Портал јавних набавки и на сајт Дома здравља Мали 

Зворник 19. 02.2014. године, а измењена конкурсна документација и обавештење о продужетку 

рока за достављањепонуда на Порталу јавних набавки и сајту Дома здравља 25.02.2014. године. 

У року одређеном за достављање понуда на адресу наручиоца пристигло је укупно седам понуда: 

 

Заводни бр.        Понуђач                                          Датум достављања           Сат           Партија  

 

117                  „Flora komerc“,  Г. Милановац               26.02.2014.                  9:20       1,2,3,4,5,6,7  

129                  „Superlab“,  Београд                                 27.02.2014.                10:13                7  

156                  „ Farmalogist“,   Београд                          06.03.2014.                  9:50               1,2  

158                  „Adoc“,    Београд                                    07.03.2014.                  9:45                1,2 

159                  „Phoenix Pharma“,   Београд                    07.03.2014.                  9:47                1,2    

160                  „Nova-Grosis“,    Ниш                              07.03.2014.                  9:50               2,5,6    

161                  „Euromedicina“,   Нови Сад                     07.03.2014.                 10:55           1,2,3,5,6   

 

 

Комисија за јавну набавку отворила је понуде 10.03.2014. године и о томе сачинила одговарајући 

записник.  

Обзиром да је јавна набавка обликована у осам партија, Комисија је приступила стручној анализи 

понуда по свакој појединачној партији, осим понуде „Flora komerc“,  Г. Милановац која није 

сачињена у складу са Изњењемом конкурсном документацијом па је самим тим неприхватљива. 
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Партија 1.  

 

По партији 1, благовремене и прихватљиве понуде доставили су:  

„ Farmalogist“,   Београд, понуђена цена               125.618,50 динара 

 „Phoenix Pharma“,   Београд, понуђена цена        125.310,00 динара и  

„Euromedicina“,   Нови Сад, понуђена цена          161.615,00 динара.  

 

Партија 2.  

 

По партији 2, благовремене и прихватљиве понуде доставили су:  

„ Farmalogist“,   Београд, понуђена цена              479.031,17 динара 

„Phoenix Pharma“,   Београд, понуђена цена        458.409,50 динара  

 „Nova-Grosis“,    Ниш, понуђена цена                 475.600,43 динара  

 „Euromedicina“,   Нови Сад, понуђена цена        560.425,00 динара.  

 

Партија 3.  
 

По партији 3, благовремену и прихватљиву понуду доставили су: 

„Euromedicina“,   Нови Сад, понуђена цена           87.909,00 динара. 

 

Партија 4.   

 

По партији 4, благовремене и прихватљиве понуде  доставили су:  

„Adoc“,    Београд, понуђена цена                          68.730,00 динара. 

 

Партија 5.   

 

По партији 5, благовремене и прихватљиве понуде доставили су:  

„Nova-Grosis“,    Ниш, понуђена цена                   85.529,00 динара  

„Euromedicina“,   Нови Сад, понуђена цена          75.510,00 динара. 

 

Партија 6.   

 

По партији 6, благовремене и прихватљиве понуде доставили су:  

„Nova-Grosis“,    Ниш, понуђена цена                   70.057,34 динара  

„Euromedicina“,   Нови Сад, понуђена цена          73.242,00 динара.   

 

Партија 7. 

  

По партији 7, благовремене и прихватљиве понуде доставили су:  

„Superlab“,  Београд, понуђена цена                      16.500,00 динара.  

 

Партија 8.  

 

По партији 8. није било понуда. 

 

 

 

 



  

Елементи критеријума на основу којих ће  

Наручилац извршити доделу уговора 

 

Критеријум на основу кога наручилац додељује уговор: „најнижа понуђена цена“. 

 

На основу процене Комисије, руководећи се критеријумом „најнижа понуђена цена“, Комисија 

предлаже да се уговор додели следећим понуђачима:  

 

Партија 1.  „Phoenix Pharma“ doo,   Београд, Боре Станковића 2. – вредност 125.310,00  

                     динара без ПДВ-а;  

 

Партија 2.  „Phoenix Pharma“ doo,   Београд, Боре Станковића 2. – вредност 458.409,50  

                     динара без ПДВ-а;  

 

Партија 3.  „Euromedicina“ doo, Нови Сад, Лазе Лазаревића 25. – вредност     87.909,00  

                     динара без ПДВ-а;  

 

Партија 4.  „Adoc“ doo, Београд, Milorada Jovanovića 11. – вредност                   68.730,00  

                     динара без ПДВ-а;  

 

Партија 5.  „Euromedicina“ doo, Нови Сад, Лазе Лазаревића 25. – вредност     75.510,00  

                     динара без ПДВ-а;   

 

Партија 6.  „Nova-Grosis“ doo, Ниш, Носиоци Карађорђеве Звезде 21. – вредност 70.057,34  

                     динара без ПДВ-а;  

 

Партија 7.   „Superlab“ doo, Београд, М. Миланковића 25. – вредност                16.500,00              

                      динара без ПДВ-а.  

 

Укупна вредност додељених Уговора износи 902.425,84 динара, па Комисија констатује да је 

вредност ЈНМВ 02/14 мања од процењене вредности.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Комисија за јавне набавке 


