
ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

БРОЈ: 5578 

ДАТУМ: 16.07.2020. 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

Извештаја о стручној оцени понуда бр.5577  од 16.07.2020. године, в.д. директора Дома здравља 

Горњи Милановац доноси  

 

О Д Л У К У 

О 

Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 БРОЈ: ЈНМВ  07/20- II 

- САНИТЕТСКИ  МАТЕРИЈАЛ 2020/2 – 

 

Уговор се додељује следећим понуђачима за следеће партије:   

 

1. „Farmalogist“ доо, Ул. Миријевски булевар бр. 3, Београд, понуда бр. П006966 од 

07.07.2020. године, за партије бр: 1, 3,5,7,30,31 

 

2. „Sinofarm“ доо, Ул. Косте Нађа бр. 31, Београд, понуда од 07.07.2020. године, за 

партије бр: 2,4,8,12,16,18,19,28 

 

3. „Phoenix pharma“ doo, Ул. Боре Станковића бр. 2, Београд, понуда бр. 66P/20 од 

07.07.2020. године, за партије бр: 10,  

 

4. „Flora komerc“ дoo, Ул. Рајићева бр. 55, Горњи Милановац, понуда бр. 385/20 од 

07.07.2020. године, за партије бр: 21,22,23,24,32 

 

 

5. „Shiller“ doo, Ул. Сићевачка бр. 1, Београд, понуда  од 07.07.2020. године, за партију 

бр: 29 

 

6.  „Adoc“ doo, Ул. Милорада Јовановића бр. 11, Београд, понуда бр. 9871 од 07.07.2020. 

године,  за партију бр: 27; 

 

7. „Medinic“ doo, Ул. Даничарева бр. 57, Београд, понуда бр. 267 од 07.07.2020. године, за 

партију бр.: 26; 

 

 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од дана 

доношења! 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 30.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 5174 за јавну набавку санитетског материјала, медицински потрошни материјал- 

33140000, а дана 30.06.2020. године објавио је Позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки.  

 

До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца је пристигло 7 (седам) понуда. 



 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручну оцену понуда и саставила 

извештај.  

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

- Предмет јавне набавке су добра- санитетски материјал  

Шифра и ознака из општег речника набавки: 

- 33140000- медицински потрошни материјал 

 

- Јавна набавка је подељена по партијама. 

- Процењена вредност јавне набавке је око 332.000,00 динара (без ПДВ-а) 

- Процењена вредност по партијама: 

 

Ред.бр. 

парти

је 

Назив Јединица 

мере 

Количина Процењене 

Вредности 

 

1. špric 2 ml, trodelni, luer slip, graduisan 

na 0,1 ml, sa podeocima 0,1; 0,5; 1 ml 

kom 6.000 11.400,00 

2. špric 5 ml, trodelni, luer slip 

 

kom 10.000 20.100,00 

3. špric 10 ml, trodelni, luer slip 

 

kom 1.000 3.100,00 

4. špric 20 ml, trodelni, luer slip 

 

kom 1.000 4.500,00 

5. igla 1,2 

 

kom 4.000 3.800,00 

 

 

6. 

 

igla 0,6 x 25 mm 

 

kom 1.000  

igla 0,6 x 30 mm 

 

kom 1.000  

Ukupna vrednost partije 

 

1.000,00 

7. 

 

igla 0,8 x 40 mm  kom 15.000 14.250,00 

8. 

 

Sistem za infuziju 

 

kom 3.000 30.500,00 

9. Baby sistem 22 G, 23G 

 

kom 

 

500 1.000,00 

 

10. 

Sanitetska vata 1 kg, pamuk 100 %, 

urolana zajedno sa tankim slojem 

papira, da odgovara zahtevima Ph. Jug. 

kg 40 11.000,00 



IV i Ph. Jug. V (ekvivalent Niva ili 

odgovarajuća) 

11. Papirna vata 1 kg, da odgovara 

zahtevima Ph. Jug. IV 

kg 60 4.000,00 

12. Gaza 100 m, gustina tkanja min 17 niti, 

da odgovara zahtevima Ph. Jug. IV, 

neto masa min 23,5g/m2 

m 3.500 40.000,00 

13. Gaza 10 m, gustina tkanja min 17 niti, 

da odgovara zahtevima Ph. Jug. IV 

m 1.000 4.000,00 

14. 

 

Zavoj 6cm x 5m, 100 % pamuk, utkani 

rub, 24 niti/ cm2, pojedinačno 

celofansko pakovanje 

kom 350  

Zavoj 8cm x 5m, 100 % pamuk, utkani 

rub, 24 niti/ cm2, pojedinačno 

celofansko pakovanje 

kom 350  

Zavoj 10cm x 5m, 100 % pamuk, 

utkani rub, 24 niti/ cm2, pojedinačno 

celofansko pakovanje 

 

kom 300  

Zavoj 12cm x 5m, 100 % pamuk, 

utkani rub, 24 niti/ cm2, pojedinačno 

celofansko pakovanje 

kom 150  

Zavoj 15cm x 5m, 100 % pamuk, 

utkani rub, 24 niti/ cm2, pojedinačno 

celofansko pakovanje 

kom 150  

Ukupna vrednost partije 

 

20.000,00 

15. Sterilne komprese 5cm x 5cm, gustina 

tkanja 17 niti, broj slojeva 16, da 

odgovara zahtevima važećeg standarda 

Ph. Jug. IV 

kom 1.500 2.000,00 

16. 

 

 

Flaster na platnu, 5cm x 5m 

 

kom 400 17.000,00 

 

 

17. 

 

 

 

IV kanila 20G, sa injekcionim portom, 

krilcima 

kom 300  

IV kanila 22G, sa injekcionim portom, 

krilcima 

kom 800  

Ukupna vrednost partije 8.000,00 



18. Kesa za urin sa ispustom, 2 l, sterilna Kom 

 

 

60 

900,00 

19. 
Poveska sa klikom 

 

kom 20 2.400,00 

20. 

 

Drvene spatule 

 

kom 10.000 5.000,00 

21. Destilovana voda 

 

L 10 240,00 

22. 

 

Hidrogen 30% a 1 l, Ph Eur 

 

L 20 3.160,00 

23. 

 

Benzin medicinski a 1 l, Ph Jug IV 

 

L 3 850,00 

24. 

 

Alkohol 70 %, Ph Jug IV, za 

dezinfekciju zdrave kože 

L 80 8.000,00 

25. Alkohol 96 %, Ph Eur L 35 

 

3.500,00 

26. 

 

Trake za glikemiju, koje odgovaraju 

aparatu Contour plus, a 50 kom 

pak 10 19.950,00 

 

 

27. 

Trake za glikemiju koje odgovaraju 

aparatu Accu- chek performa, a 50 kom 

pak 40  

Prolancete  safe a 200 kom pak 2  

Ukupna vrednost partije 

 

64.200,00 

28. 

 

Sterilni brisevi sa epruvetom (komplet 

za bris) 

kom 100 600,00 

29. 

EKG Schiler AT1 90 x 90 ili 

odgovarajuće 

Kom 10  

EKG Schiler AT1 G2  70x80 ili 

odgovarajuće 

kom 20 16.100,00 

30. špric 2 ml, trodelni, luer slip 

 

kom 2.000 3.800,00 

31. 

 

igla 0,45 x 12 mm ( 0,45 x 13 mm) 

 

kom 3.000 2.850,00 

32. Stomatološke komprese na rolni, 

nepromočive, sa perforacijom za izrez 

oko vrata i trakicama za vezivanje, 54 x 

80 cm, a 40 kom 

kom 10 2.720,00 

33. Alkohol 70 %, Ph Jug IV, za 

dezinfekciju zdrave kože 

L 10 1.000,00 

34. Alkohol 96 %, Ph Eur L 25 2.000,00 



  

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

- ЈНМВ бр. 07/20- II- , процењена вредност јавне набавке- 332.000,00 динара без ПДВ-а 

- Средства за јавну набавку предвиђена од стране РФЗО  

- Поступак јавне набавке мале вредности 

- Оквирни датум покретања поступка-  мај 2020. године  

- Оквирни датум закључења уговора- јун 2020. године 

- Оквирни датум извршења уговора- децембар  2020. године 

- Разлог покретања поступка: обављање делатности установе 

- Начин утврђивања процењене вредности: вредност сличних уговора у претходној години 

 

4. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО : 7 понуђача . 

 

5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 

 

  1)    5339                        „Farmalogist“ doo                                  07.07 2020                  08:02 

  2)    5340                         „ sinofarm“ doo                                     07.07.2020.                 08:02 

  3)    5341                         „Adoc“ doo                                            07.07.2020.                  08:02 

  4)    5342                           „phoenix pharma“                               07.07.2020.                08:02 

  5)    5343                          „shiller“ doo                                          07.07.2020.                 08:02 

  6)    5344                         „medinic export-import“ doo               07.07.2020.               08:02 

  7)    5396                            „flora komerc“d.o.o                            08.07.2020.                08:44 
 

 

6. ПОДАЦИ О ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА: 

 

1. Понуда понуђача „Sinofarm“ doo, ул. Косте Нађа бр. 31, Београд,  од 07.07.2020. године, 

заведена под бројем 5340 одбија се као неприхватљива за партију  бр. 9,11,13,17,20 јер 

понуђена цена прелази износ процењене вредности за исте. 

Понуђена цена за наведену партију бр.9  је 1.650,00 дин без пдв-а.,за партију бр.11 је 

9.000,00,за партију бр.13 је 14.000,00,за партију бр.17 је 10.890,00,за партију бр.20 је 

7.500,00 без пдв-а. 

 

2. Понуда понуђача „Farmalogist“ doo, ул. Миријевски булевар бр. 3, Београд,од 

07.07.2020. године, заведена под бројем 5339, одбија се као неприхватљива за партије бр.  

6,  јер понуђена цена прелази износ процењене вредности за исте. 

Понуђене цене за наведене партије су : 

-партија бр. 6- 1.860,00 дин без пдв-а,  

 

3. Понуда понуђача „Phoenix pharma“ doo, ул. Боре Станковића бр. 2, Београд,од 

07.07.2020. године, заведена под бројем 5342, одбија се као неприхватљива за партије бр. 

14, 15, јер понуђена цена прелази износ процењене вредности за исте. Понуђене цене за 

наведене партије су : 

- партија бр. 14- 29.974,50 дин без пдв-а, партија бр. 15- 3.855,00 дин без пдв-а,  



 

4. Понуда понуђача „Flora-komerc“ doo, ул. Рајићева бр. 55, Г.Милановац од 08.07.2020. 

године, заведена под бројем 5396, одбија се као неприхватљива за партију бр. 25,33,34  јер 

понуђена цена прелази износ процењене вредности за исту.  

Понуђена цена за наведену партију бр. 25 је 8.435,,00 динара без пдв-а.,за партију бр. 33 је 

1.870,00,за партију бр.34 је 6.025,00 без пдв-а. 

 
 

 

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

Економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума и начин бодовања су следећи: 

 

I       Понуђена цена                                                                                          до 90 поена 

         Број поена се утврђује по формули: 

              Најнижа цена х 90 

              Понуђена цена  

 

II      Рок плаћања                                                                                             до 5 поена 

         Број поена се утврђује по формули:  

              Најдужи рок плаћања ( у данима ) х 5 

              Понуђени рок плаћања ( у данима ) 

       

III   Рок испоруке                                                                                             до 5 поена  

        Број поена се утврђује по формули:    

              Најкраћи рок испоруке ( у данима ) х 5 

              Понуђени рок испоруке ( у данима ) 

Укупно: 100 пондера. 
 

8. РАНГ ЛИСТА ПОНУДА ПРИМЕНОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Ранг листа за понуђене партије, састављена применом критеријума наведеног у тачки 7, налази се 

у прилогу. 

 

9.  ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ПОНУЂАЧИМА: 

 

Наручилац је, у складу са чл. 93, став 4. ЗЈН, понуђачу „Phoenix-pharma“ доо, дана 09.07.2020. 

године, упутио захтев за сагласност за измену уочених рачунских грешака у понудама. Понуђач је 

на исти одговорио благовремено давањем тражене сагласности за измену рачунских грешака. 

 

10. ПАРТИЈЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРИМЉЕНА НИЈЕДНА ПОНУДА: 

 

 

11. ПОНУЂАЧ КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 

 

Имајући у виду техничку спецификацију наведену у конкурсној документацији за предметну јавну 

набавку и ранг листу понуђача, насталу применом критеријума наведеног у тачки 7. овог 

Извештаја, Комисија констатује да су најповољније прихватљиве понуде следећих понуђача за 

следеће партије: 



 

1.   „Farmalogist“ доо, за партије: 1,3,5,7,30,31 

 

2. „Sinofarm“доо, за партије: 2,4,8,12,16,18,19,28, 

 

3. Phoenix pharma“ doo, за партије: 10, 

 

4. „Flora komerc“ дoo, за партије: 21,22,23,24,32 

 

 

5. “Schiller” doo, за партију: 29; 

 

6.  „Adoc“ doo, за партију: 27, 

 

7. „Medinic“ doo, за партију : 26; 

 

 

 
 

 

Комисија предлаже наручиоцу да наведеним понуђачима додели уговор за горе наведене партије. 

На основу напред наведеног, директор наручиоца доноси одлуку као у диспозитиву. 

 

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 ( три ) дана од дана 

доношења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права наручиоцу, а копију 

истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 ( пет ) дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

 

 

в.д. директора Дома здравља  

др Александар Чивовић 

_________________________ 

 

 


