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Посл.бр. 9-9/18/5-1 
Дана 11.02.2019. године 
 
 
             На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу: 
 
 
      ОДЛУКУ О  

         ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
       О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

           БРОЈ  9-9/18/5 
 
 
Мења се  Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-9/18/5. у следећем: 
 

 Партија бр.5 Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без етилен 
оксида; 

 
,,FARMALOGIST''  – Mиријевски булевар 3, Београд 
 
Вредност уговора (без ПДВ-а): 130.900,00 динара. 
 
Вредност уговора (саПДВ-ом):  143.990,00 динара  
 
У осталим деловима Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-9/18/5, се не мења. 

 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова 

(број 9-9/18 од 27.12.2018.године) спроведен је отворен поступак јавне набавке дијализаторa и 

материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове машина, ЈН бр.9-9/18. 

 

Комисија за јавне набавке је дана 06.02.2019.године извршила стручну оцену понуда, на 

основу које је директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова донео Одлуку  о 

додели уговора бр. 9-9/18 од 06.02.2019. године, која је објављена на Порталу јавних набавки. 

  
Дана 08.02.2019. године понуђач ,,FARMALOGIST''  – Београд је поднео захтев за увид у 

документацију. 
 
Дана 11.02.2019. године представник понуђача ,,FARMALOGIST''  – Београд је извршио 

увид у документацију и истог дана доставио предлог за промену Одлуке о додели уговора за 

партију број 5 - Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без етилен 

оксида. 

Предлог је образложио тиме да понуђач ,,FRESENIUS MEDICAL CARE“ – Вршац није 

доставио потврду Привредне Коморе Србије да нуди добра домаћег порекла. 

Комисија за јавне набавке дана 11.02.2019.године извршила је поновни увид у конкурсну 

документацију понуђача ,,FRESENIUS MEDICAL CARE“ – Вршац и установила да је при првој 

стручној оцени понуда погрешно утврђено да је понуђено добро домаћег порекла, јер је понуђач 

,,FRESENIUS MEDICAL CARE“ – Вршац уместо потврде Привредне Коморе Србије доставио: 
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,,Каталог производа домаћег произвођача произведеног у Републици Србији FRESENIUS 

MEDICAL CARE  са детаљним подацима за добра која су предмет понуде'', који у целини 

гарантује за тачност наведених података,  што не одговара захтевима из конкурсне 

документације. 

 
Извршена је нова стручна оцена : 

 
Сходно наведеном, дана 11.02.2019.године, сачињен је нови Извештај комисије за јавне 

набавке у коме је утврђено да понуда понуђача ,,FRESENIUS MEDICAL CARE“ – Вршац, није 
најповољнија из разлога што није достављена потврда Привредне Коморе Србије.  

 
 

 
Група 2 
 

Партија бр.5 Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без етилен оксида; 
 

Ред. 
број 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок 
плаћања 

Рок 
испоруке 

1. ,,FARMALOGIST'' 130.900,00 143.990,00 90 дана 1 дан 

2. ,,FRESENIUS MEDICAL CARE'' 136.620,00 150.282,00 90 дана 1 дан 

 
Из наведених разлога предложено је директору да уговор у отвореном поступку за набавку  
дијализаторa и материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове машина, ЈН бр.9-
9/18, партија број 5 - Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без 
етилен оксида закључи са понуђачем:  
 
,,FARMALOGIST''  – Београд 
 
Вредност уговора (без ПДВ-а): 130.900,00 динара. 
 
Вредност уговора (саПДВ-ом):  143.990,00 динара  
 

 

Сходно наведеном, донета је одлука из диспозитива 

 

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана 

објављивања одлука на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159 Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Директор  

       Дома здравља 

  

                                                                                 др Снежана Табаковић 

 

                                                                               ___________________________ 


