Наручилац:
Адреса:
Број одлуке:
Датум:

Дом здравља Кула
Трг ослобођења 9
612
26.02.2018.године

На основу одредаба члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор наручиоца Дома здравља Кула
доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15/2017
Партија 1 - Игле и шприцеви
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА - медицински потрошни материјал, по
партијама, Партија 1 - Игле и шприцеви, у отвореном поступку јавне набавке
добра, ЈН број 15/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "FARMALOGIST" д.о.о.,
Београд, Миријевски булевар 3, 11000 Београд, понуда број П003649 од
30.01.2018.године, код наручиоца заведена под бројем 284 од 31.01.2018.године,
по укупној цени од 630.320,00 динара без ПДВ-а, односно 693.660,00 динара са
ПДВ-ом, и са роком плаћања од 90 дана од дана пријема фактуре.
Образложење
Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, Кула је дана 25.12.2017.године
донео Одлуку број 3869 од 25.12.2017.године о покретању отвореног поступка
јавне набавке добра - медицински потрошни материјал, по партијама, редни број
јавне набавке ЈН број 15/2017. Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет)
партија, и то: Партија 1 - Игле и шприцеви, Партија 2 - Рукавице "PVC", Партија 3 Рукавице "lateks", Партија 4 - Санитетски потрошни материјал - газа и завоји и
Партија 5 - Лабораторијски потрошни материјал.
Процењена вредност јавне набавке је укупно 2.451.516,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке за Партију 1 је 818.182,00 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке је 33140000 - Медицински потрошни
материјал.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 29.12.2017.године.
Отварање понуда у поступку јавне набавке је извршено дана 01.02.2018.године са
почетком у 11,00 часова, у просторијама наручиоца, у присуству чланова Комисије:
Јасмина Булатовић, Драгана Ђукић и Славица Симуновић. На отварању понуда
није било присутних представника понуђача, као ни других присутних лица.
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Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број 321 од 01.02.2018.године, Комисија за јавну набавку (у
даљем тексту: „Комисија“) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају
о стручној оцени понуда број 606 од 26.02.2018.године.
У Извештају о стручној оцени понуда број 606 од 26.02.2018.године, Комисија је
констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
1) Врста предмета јавне набавке: добра.
2) Предмет јавне набавке: медицински потрошни материјал, по партијама,
Партија 1 - Игле и шприцеви.
3) Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 - Медицински
потрошни материјал.
4) Предмет јавне набавке је обликован у партијама.
5) Процењена вредност јавне набавке укупно: 2.451.516,00 динара без
ПДВ-а.
6) Процењена вредност јавне набавке за Партију 1: 818.182,00 динара без
ПДВ-а.
2. Основни подаци о понуђачима:
Укупан број поднетих понуда за Партију 1: 4 (четири).
У поступку јавне набавке учестововало је укупно 4 (четири) понуђача.
Благовремено, односно до 01.02.2018.године до 10,30 часова примљено је
укупно 4 (ЧЕТИРИ) понуде за Партију 1, и то по следећем редоследу:
Ред.бр. Број под којим
је понуда
заведена
1.
284

2.

287

3.

291

4.

311

Назив и седиште
/ шифра
понуђача
"FARMALOGIST"
д.о.о., Београд,
Миријевски
булевар 3, 11000
Београд
"ECOTRADE BG"
д.о.о., Ниш,
Страхињића
Бана 3, 18000
Ниш
"SINOFARM"
д.о.о., Београд,
Косте Нађа 31,
11160 Београд
"MEDI LABOR"
д.о.о., Нови Сад,
Мичуринова 52,
21000 Нови Сад

Партија Датум
пријема

Час
пријема

1

31.01.2018.

9,15

1

31.01.2018.

9,15

1

31.01.2018.

9,15

1

01.02.2018.

9,20
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Неблаговремене понуде:
Ред.бр. Број под којим
је понуда
заведена
1.
Нема

Назив и седиште
/ шифра
понуђача

Партија Датум
пријема

Час
пријема

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда:
Нема.
У Записнику о отварању понуда деловодни број 321 од 01.02.2018.године
констатовано је да је на коверти понуђача "FARMALOGIST" д.о.о., Београд,
Миријевски булевар 3, 11000 Београд, наведено да се понуда доставља за ЈН број
17/2016. Констатује се да је само на страни 3/56 конкурсне документације од
стране наручиоца погрешно наведено да се понуде достављају за ЈН број
17/2016, али на свим другим местима у конкурсној документацији наведен је
правилан број јавне набавке: ЈН број 15/2017. Имајући у виду да је наведени
формални недостатак проузрокован грешком наручиоца, исти није узет у обзир
приликом оцењивања понуде. Констатује се да је достављена понуда понуђача
"FARMALOGIST" д.о.о., Београд, Миријевски булевар 3, 11000 Београд,
комплетна, одговарајућа и благовремена, и садржи све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са
упутствима из конкурсне документације.
У Записнику о отварању понуда деловодни број 321 од 01.02.2018.године
констатовано је да је на коверти понуђача "MEDI LABOR" д.о.о., Нови Сад,
Мичуринова 52, 21000 Нови Сад, наведено да се понуда доставља за ЈН број
17/2016. Констатује се да је само на страни 3/56 конкурсне документације од
стране наручиоца погрешно наведено да се понуде достављају за ЈН број
17/2016, али на свим другим местима у конкурсној документацији наведен је
правилан број јавне набавке: ЈН број 15/2017. Имајући у виду да је наведени
формални недостатак проузрокован грешком наручиоца, исти није узет у обзир
приликом оцењивања понуде.
У Записнику о отварању понуда деловодни број 321 од 01.02.2018.године
констатовано је да понуђач "MEDI LABOR" д.о.о., Нови Сад, Мичуринова 52,
21000 Нови Сад, није носилац дозволе за медицинска средства која су предмет
набавке у Партији 1, а није доставио овлашћење носиоца дозволе за учешће у
поступку јавне набавке, као и да уз понуду понуђача "MEDI LABOR" д.о.о., Нови
Сад, Мичуринова 52, 21000 Нови Сад, за Партију 1 нису достављена уверења о
квалитету на српском језику (достављена су уверења о квалитету на страном
језику). У свему осталом понуда понуђача је комплетна, одговарајућа и
благовремена, и садржи све доказе о испуњености обавезних и додатних услова
за учешће у поступку јавне набавке у складу са упутствима из конкурсне
документације.
Констатује се да је на страни 6/56 конкурсне документације у Поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или
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испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., наведено да сви приложени
атести и одобрења морају бити на српском језику.
Констатује се да је на страни 8/56 конкурсне документације у Поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, Одељак 1. Услови за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, наведено да је понуђач дужан да за
понуђена добра достави решења Агенције за лекове и медицинска средства
Србије са роком важности у време подношења понуде и у периоду трајања
уговора, као и да за понуђена добра уз понуду достави уверење о квалитету или
одобрење за употребу (атест) издато од стране надлежне установе.
Констатује се да је на странама 9/56 и 10/56 конкурсне документације у
Поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Одељак 2.
Упутство како се доказује испуњеност услова, код додатног услова из тачке 4)
конкурсне документације, наведено да је понуђач дужан да за понуђена добра
достави решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком
важности у време подношења понуде и у периоду трајања уговора, те да
уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство, неопходно је да
достави и овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство да понуђач може
да учествује у поступку јавне набавке ЈН број 15/2017 код наручиоца Дом
здравља Кула уз тачно навођење добра на које се односи овлашћење, а код
додатног услова из тачке 5) конкурсне документације, наведено да је понуђач
дужан да за понуђена добра достави уверења о квалитету или одобрења за
употребу (атести) издата од стране надлежне установе, која морају бити на
српском језику. Исти услови су наведени и у Табеларном приказу услова на
страни 13/56 конкурсне документације.
Констатује се да је на страни 24/56 конкурсне документације у Поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, Одељак 18. Додатна објашњења
од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог
подизвођача, наведено да уколико понуда не садржи неки од битних
недостатака, односно ако садржи мање важне недостатке - формалан
недостатак (нпр. документација у понуди није сложена по траженом редоследу,
документација није повезана на захтевани начин, неки документ је приложен у
изворном облику на страном језику, а није приложен превод на српском језику,
неки документ није потписан или оверен на тражени начин и др.), не одбија се
одмах као неприхватљива, већ се такав формалан недостатак може
отклонити путем додатних објашњења од понуђача после отварања понуда.
Имајући у виду наведено, наручилац је после отварања понуда дана
08.02.2018.године упутио понуђачу електронским путем захтев да понуђач у
року од пет дана од дана пријема маила достави наручиоцу за Партију 1
овлашћење носиоца дозволе за медицинска средства која су предмет набавке у
Партији 1 да понуђач може да учествује у поступку јавне набавке ЈН број 15/2017
код наручиоца Дом здравља Кула. Поступајући по захтеву наручиоца, понуђач је
дана 09.02.2018.године електронским путем доставио тражену додатну
документацију, тј. овлашћење носиоца дозволе за медицинска средства која су
предмет набавке у Партији 1 да понуђач може да учествује у поступку јавне
набавке ЈН број 15/2017 код наручиоца Дом здравља Кула. С обзиром да су путем
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додатних објашњења од понуђача после отварања понуда отклоњени утврђени
формални недостаци, Комисија констатује да понуда понуђача "MEDI LABOR"
д.о.о., Нови Сад, Мичуринова 52, 21000 Нови Сад, испуњава услове да учествује у
даљем поступку оцењивања и рангирања понуда за Партију 1 - Игле и
шприцеви.
Како уз понуду понуђача "MEDI LABOR" д.о.о., Нови Сад, Мичуринова 52, 21000
Нови Сад, за све ставке у Партији 1 нису достављена уверења о квалитету на
српском језику (достављена су уверења о квалитету на страном језику),
констатује се да понуда понуђача "MEDI LABOR" д.о.о., Нови Сад, Мичуринова
52, 21000 Нови Сад, за Партију 1, садржи формалне недостатке недостављање уверења о квалитету на српском језику, али се иста не одбија
као неприхватљива. С обзиром да понуђач није доставио најповољнију понуду
применом предвиђених елемената критеријума, а недостављање уверења о
квалитету на српском језику за добра која су предмет понуде не утиче на исход
одлуке о најповољнијој понуди, Комисија за јавну набавку констатује да
наручилац није приступио отклањању наведених формалних недостатака ове
понуде у смислу упућивања захтева понуђачу да достави уверења о квалитету
на српском језику, али констатује да понуда понуђача испуњава услове да
учествује у даљем поступку оцењивања и рангирања понуда за Партију 1 - Игле
и шприцеви.
Констатује се да су преостале достављене понуде понуђача "ECOTRADE BG"
д.о.о., Ниш, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш и "SINOFARM" д.о.о., Београд, Косте
Нађа 31, 11160 Београд, комплетне, одговарајуће и благовремене, и садрже све
доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке у складу са упутствима из конкурсне документације.
4. Критеријум и елементи за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“, са следећим
елементима критеријума:
Редни
Број
1.
2.

Врста критеријума

Максималан број
пондера

Понуђена цена
Услови плаћања

70
30
Укупан број пондера:

100

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:
1. Понуђена цена:
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера. Број
пондера за понуђену цену из осталих понуда израчунава се према формули:
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најнижа понуђена цена
Број пондера посматраног понуђача = _________________________________ х 70
понуђена цена посматраног понуђача
2. Услови плаћања:
Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максималан број пондера.
Максималан могући рок плаћања је 90 дана. Број пондера за рок плаћања из
осталих понуда израчунава се према формули:
понуђени рок плаћања
посматраног понуђача
Број пондера посматраног понуђача = _________________________________ х 30
најдужи понуђени рок плаћања
НАПОМЕНА: Наручилац ће оцењивати само оне понуде које задовољавају
тражени квалитет, а оне понуде које незадовољавају тражени квалитет биће
одбијене као неодговарајуће и неће бити оцењиване.
У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, предност
има понуда са понуђеном нижом ценом, а уколико постоје две или више понуда са
једнаком ценом, предност има понуда са понуђеним дужим роком плаћања.
Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом и са истим роком
плаћања, предност има понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, а
у случају истог понуђеног рока испоруке, предност има понуда оног понуђача који
је понудио дужи рок важења понуде.
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу
уговора:
Р.б. Назив и
седиште /
шифра
понуђача
1. "FARMALOGIST"
д.о.о., Београд,
Миријевски
булевар 3,
11000 Београд
2. "ECOTRADE
BG" д.о.о., Ниш,
Страхињића
Бана 3, 18000
Ниш
3. "SINOFARM"
д.о.о., Београд,
Косте Нађа 31,
11160 Београд

Понуђена
цена у
РСД (без
ПДВ-а)
630.320,00

Број
пондера
за цену

Рок
плаћања

Укупно
пондера

90 дана

Број
пондера
за рок
плаћања
30,00

70,00

672.200,00

65,64

90 дана

30,00

95,64

692.400,00

63,72

90 дана

30,00

93,72

100,00
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4.

"MEDI LABOR"
д.о.о., Нови Сад,
Мичуринова 52,
21000 Нови Сад

706.550,00

62,45

90 дана

30,00

92,45

1) "FARMALOGIST" д.о.о., Београд, Миријевски булевар 3, 11000 Београд
Р.б.
1.
2.

Елемент критеријума

Понуда

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Рок плаћања

630.320,00 динара
90 дана
Укупно пондера:

Број
пондера
70,00
30,00
100,00

2) "ECOTRADE BG" д.о.о., Ниш, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш
Р.б.
1.
2.

Елемент критеријума

Понуда

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Рок плаћања

672.200,00 динара
90 дана
Укупно пондера:

Број
пондера
65,64
30,00
95,64

3) "SINOFARM" д.о.о., Београд, Косте Нађа 31, 11160 Београд
Р.б.
1.
2.

Елемент критеријума

Понуда

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Рок плаћања

692.400,00 динара
90 дана
Укупно пондера:

Број
пондера
63,72
30,00
93,72

4) "MEDI LABOR" д.о.о., Нови Сад, Мичуринова 52, 21000 Нови Сад
Р.б.
1.
2.

Елемент критеријума

Понуда

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Рок плаћања

706.550,00 динара
90 дана
Укупно пондера:

Број
пондера
62,45
30,00
92,45

Оцењивање и рангирање прихватљивих понуда чини састави део Извештаја о
стручној оцени понуда.
6. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене и рангирања понуда, констатује да је за Партију 1 Игле и шприцеви, одговарајућа и најприхватљивија понуда понуђача
"FARMALOGIST" д.о.о., Београд, Миријевски булевар 3, 11000 Београд, по укупној
цени од 630.320,00 динара без ПДВ-а, односно 693.660,00 динара са ПДВ-ом, и са
роком плаћања од 90 дана од дана пријема фактуре, те да се на основу члана 108.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) донесе одлука о додели уговора као што следи:
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Уговор о јавној набавци добра - медицински потрошни материјал, по партијама,
Партија 1 - Игле и шприцеви, у отвореном поступку јавне набавке добра, ЈН број
15/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу "FARMALOGIST" д.о.о., Београд, Миријевски
булевар 3, 11000 Београд, понуда број П003649 од 30.01.2018.године, код
наручиоца заведена под бројем 284 од 31.01.2018.године, по укупној цени од
630.320,00 динара без ПДВ-а, односно 693.660,00 динара са ПДВ-ом, и са роком
плаћања од 90 дана од дана пријема фактуре.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Директор Дома здравља Кула као одговорно лице наручиоца прихватио је предлог
Комисије о додели уговора о јавној набавци добра - медицински потрошни
материјал, по партијама, за Партију 1 - Игле и шприцеви, ЈН број 15/2017, па је
донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет)
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки,
сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015).
Објавити:
- На Порталу јавних набавки
- На интернет страници наручиоца

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
ДИРЕКТОР
Шевин др Жарко
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