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Посл.бр. 9-1/19/5-1 
Дана 28.02.2019.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  9-1/19/5 
 
 
Мења се  Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-1/19/5. у следећем: 
 
Партија бр. 2 ПВЦ ШПРИЦ (20 мл дводелни - Градуирани по 1 мл) 
 
,,SINOFARM'' –  Косте Нађа 31, Београд, 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 90,000.00 динара. 
 
вредност уговора (са ПДВ-ом) 99,000.00 динара. 
 
 
У осталим деловима Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-1/19/5, 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 9-1/19/1 од 16.01.2019.године) спроведен је отворен поступак јавне набавке санитетски 

материјал, ЈН бр.9-1/19. 

 
Процењена вредност јавне набавке за партију број  2 износи: 140.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

Комисија за јавне набавке извршила је стручну оцену понуда, на основу које је директор 

Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова донео Одлуку  о додели уговора бр. 9-

1/19 од 21.02.2019.године, а која је дана 22.02.2019.године објављена на Порталу јавних 

набавки. 

Дана 27.02.2019. године понуђач ,,SINOFARM'' –  Београд, је уложио примедбу на Одлуку 
наручиоца, везано за партију бр.2 - ПВЦ ШПРИЦ (20 мл дводелни - Градуирани по 1 мл), која се 
односи на следеће:  

 -  да наручилац није у конкурсној документацији навео да ће се понуђено добро 
користити на апаратима за хемодијализу, 
- да није упутио позив понуђачима да присуствују тестирању узорака које је захтевао 

у конкурсној документацији. 
- да је наручилац у току прошле године користио исте те шприцеве и да понуђачу 

није упутио  примедбу везано за квалитет шприца. 
 
Сходно наведеном, Kомисија за јавне набавке је уважила примедбу понуђача ,,SINOFARM'' –  
Београд и дана 28.02.2019.године извршила поновну стручну оцену понуда за партију бр.2. 

  



 2 

 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 
 
На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за избор најповољније понуде ће се извршити 
применом критеријума „Економски најповољнија понуда'' 
 
 
Цена---------------------------------------70 бодова (пондера) 
 
Рок испоруке -------------------------30 бодова (пондера) 
 

1.  ПОНУЂЕНА ЦЕНА максимално 70 бодова 

 Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број  

Бодова-----------------------------------------------------------------------------70 пондера 
 
Број бодова рачуна се по формули: 
Најнижа понуђена укупна вредност партије x 70  
Укупна вредност партије вреднованог понуђача 
 

2. РОК ИСПОРУКЕ максимално  30 бодова 

 Понуђачу са најкраћим роком испоруке, додељује се максимално број  

Бодова------------------------------------------------------------------------------30 пондера 

 Испорука од момента наруџбине до 24 сата...........................30 пондера 

 Од 25 часова до 48 часова ...................................................20 пондера 

  

 Од 49 часова до 72 часа........................................................10 пондера 
 

 Од 73 часа до истека крајњег рока од 120 часова..................0 пондера 
 
 

Узимајући све горе наведено констатовано је следеће: 
 
 
Партија бр. 2 ПВЦ ШПРИЦ (20 мл дводелни - Градуирани по 1 мл) 
 

Ред. 
Бр Понуђач 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 90,200.00 99,220.00 90 дана 24 часа 

2. ,,PHOENIX PHARMA’’ 105,200.00 115,720.00 90 дана 24 часа 

3. ,,SINOFARM'' 90,000.00 99,000.00 90 дана 24 часа 

4. ,,LAVIJA’’ 118,400.00 130,240.00 90 дана 24 часа 
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БОДОВАЊЕ 

Редни 
број 

Понуђач 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Рок испоруке Укупно бодова 

1. ,,FARMALOGIST’’ 69.85 30 99.85 

2. ,,PHOENIX PHARMA’’ 59.89 30 89.89 

3 ,,SINOFARM'' 70 30 100 

4. ,,LAVIJA’’ 53.21 30 83.21 

Из наведених разлога предложено је директору да уговор у отвореном поступку за 
набавку  санитетског материјала ЈН 9-1/19, партија број 2 - ПВЦ ШПРИЦ (20 мл дводелни - 
Градуирани по 1 мл) закључи са понуђачем чија је понуда економски најповољнија: 
  ,,SINOFARM'' –  Косте Нађа 31, Београд, 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 90,000.00 динара. 
 
вредност уговора (са ПДВ-ом) 99,000.00 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 


