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Посл.бр. 9-5/19/5-1 
Дана 22.05.2019. 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  9-5/19/5 
 
 
Мења се  Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-5/19/5. у следећем: 
 
Партија бр.27 

 
,,FARMALOGIST''  – Mиријевски булевар 3, Београд 
 
вредност уговора (без ПДВ-а) 108,840.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 119,724.00 динара. 
 
У осталим деловима Одлука о додели уговора о јавној набавци број 9-5/19/5, 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 9-5/19/1 од 18.03.2019.године) спроведен је отворен поступак јавне набавке медицинска 

помагала, ЈН бр.9-5/19. 

 
Комисија за јавне набавке је дана 13.05.2019.године извршила стручну оцену понуда, на 

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

додели уговора бр. 9-5/19/5 од 13.05.2019. године, која је објављена на Порталу јавних набавки. 

  
Дана 14.052.2019. године понуђач ,,FARMALOGIST''  – Београд је поднео захтев за увид 

у документацију. 
 
Дана 17.02.2019. године представник понуђача ,,FARMALOGIST''  – Београд је извршио 

увид у документацију и дана 20.05.2019.године доставио предлог за промену Одлуке о додели 

уговора за партију број 27 - Пелене. 

Предлог је образложио тиме да понуђач ,,INPHARM“ – Београд – Земун, је доставио 

пелене Seni Basic Medium и Sani Basic Large који не испуњавају услове из техничке 

спецификације. 

Комисија за јавне набавке дана 21.05.2019.године извршила је поновни увид у конкурсну 

документацију понуђача ,,INPHARM“ – Београд – Земун и установила да је при првој стручној 

оцени понуда направљена грешка. Поновним увидом у MDS 1/93 сертификат, пелене Seni Basic 

Medium и Sani Basic Large понуђача ,,INPHARM“ – Београд – Земун, имају веће испуштање 

течности од онога које је захтевано у техничој спецификацији. Резултати испуштање течности 
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Seni Basic Medium пелене су  0,18g а по техничкој спецификацији, максимум је 0,17g, док је 

резултат испуштање течности Sani Basic Large пелене 0,53g, а дозвољено је до 0,14 g 

 
 
 

Извршена је нова стручна оцена : 

 
Сходно наведеном, дана 22.05.2019.године, сачињен је нови Извештај комисије за јавне 

набавке у коме је утврђено да се понуда понуђача ,,INPHARM“ – Београд – Земун, одбија као 
неодговарајућа. 
 
Партија бр.27 
 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

,,INPHARM CO’’ 
 

108,450.00 
 

119,295.00 
 

90 дана 48 часова 

 
 
 
Уговори о јавној набавци се додељује: 
 
Партија бр.27 
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

Рок плаћања Рок испоруке 

1. ,,FARMALOGIST’’ 
 

108,840.00 
 

 
119,724.00 

 
90 дана 24 часа 

Обзиром да је понуда прихватљива, предлoжено је директору Дома здравља закључење 
уговора о јавној набавци са следећим понуђачем: 
,,FARMALOGIST’’– Београд, 

 
вредност уговора (без ПДВ-а) 108,840.00  динара. 
 
вредност уговора (саПДВ-ом) 119,724.00 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 

 

                                                                               ___________________________ 


