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Наручилац: Дом здравља Прокупље   

 

Адреса: Ћирила и Методија бр.4. Прокупље 

 

Број Одлуке: 165. 

 

Датум: 02.08.2019. године 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама набавкама (,Сл.гласник РС“, бр. 

124/12  14/15 и 68/15) Директор Дома здравља Прокупље доноси: 

 

 О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 1.2./2019 - Санитетски материјал 

Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу : 

За Партије: II, III, IV, IX, X, XI, XII и XIII. 

“SINOFARM” doo  Београд 

 

За Партију: VII. 

“ARROWPACK” doo , Лештане 

 

За Партију: XV. 

“ADOC ” doo Београд 

 

За Партију: I. 

“PHOENIX PHARMA” doo, Београд 

 

За Партије: V, VI, и XVIII 

“GROSIS”  doo, Ниш 

 

За Партије: VIII, XIV, XVI и XVII 

„NOVA GROSIS ” doo  Ниш 
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                                                           О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана  09.07.2019.год. донео Oдлуку бр.109.  о покретању поступка Ј.Н 

мале вредности 1.2./2019.  Јавна набавка добра ––  Санитетског материјала  за 2019.годину  

на период  од  12 месеци  . 

 Наручилац је дана  19.07.2017.год објавио позив за подношење понуда на Порталу  

јавних набавки . На адресу наручиоца приспело  је  8 понуда. 

   Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

   У извештају о стручној оцени понуда бр. 161 од 01.08.2019.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

Врста поступка: Набавка мале вредности- Ј.Н. 1.2./2019. 

 Врста предмета јавне набавке: добра 

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке 

 Број јавне набавке 

 

Набавка  Санитетског материјала   за  

2019.годину  на период  од  12 месеци  

Ј.Н 1.2./2019 

Број јавне набавке 1.2./2019.  

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 2.700.000,00  

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 2.194.120.20 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 2.515.856,24 

 

  Процењена вредност набавке: 2.700.00,00 дин  без Пдв-а 

Евентуална одступања  од плана набавки са образложењем 
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Спроведен је  Отворени поступак  јавне набавке како је првобитно ова набака и 

планирана у плану набавке . 

Наручилац је самостално спровео ову набавку ,односно није је спровео  са другим 

наручиоцима 

  Укупан број поднетих понуда:  8 

 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1 
Sinofarm doo,  Београд 

/ 

2 
Ecotrade BG doo,  Ниш 

/ 

3 
Arrow pack doo, Лештане 

/ 

4 
Adoc doo,  Београд 

/ 

5 
Phoenix pharma doo, Београд 

/ 

6 Farmalogist doo, Београд / 

7 Grosis, doo, Ниш / 

8 Nova Grosis doo, Ниш / 

 

 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и 

понуђена цена: 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде Понуђена 

цена 

/ / / 
/ 

 

       Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа 

понуђена цена 
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Набавка  санитетског материјала за  2019. годину  на период  од  12 месеци  Ј.Н. 

1.2./2019 

Партија I – Санитетски и потрошни материјал 

 Назив  Понуђача 
Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. Sinofarm doo,  Београд 318.485,40 

2. “PHOENIX PHARMA” doo Београд 306.717,00 

3. Grosis - Ниш 528.622,50 

4. „NOVA GROSIS“ doo Niš 316.798,60 

 

 Назив,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора:  

 Комисија,после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                     “PHOENIX PHARMA” doo Београд 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                               Ne                        

 

Партија II-КАНИЛЕ 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM” doo Београд 

71.400.00 

2. 
Grosis - Ниш 

167.500,00 

    Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

                                     “SINOFARM” doo Београд  

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

 x 

 x 
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Партија III - ИГЛЕ  

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM”  doo Београд 

194.480.00 

2. 
Ecotrae doo,  Ниш 

221.000,00 

3. 
“PHOENIX PHARMA” doo Београд 

205.100,00 

4. 
“FARMALOGIST ”  doo Београд 

196.690,00 

5. 
Grosis - Ниш 

331.500,00 

 

 Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора: 

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

                                “ SINOFARM ” doo Београд 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

                          Da                                              Ne                                    

 

Партија IV – Шприцеви и системи за инфузију 

 
 

Назив  Понуђача 

Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
“SINOFARM”  doo Београд 

566.400,00 

2 
“ECOTRADE BG ”  doo Niš 

619.900,00 

3 
“PHOENIX PHARMA” doo Београд 

668.470,00 

4 
„FARAMALOGIST“ doo Beograd 

579.346,00 

5 
„GROSIS“ doo Niš 

843.100,00 

   

            Назив, односно име понуђача који се предлааже за доделу уговора:  

 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда 

понуђача 

 

 x 
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“SINOFARM ”  doo Београд 

            и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор. 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

Da                                              Ne                        

 

Партија V- Катетери 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM”  doo Београд 

77.058,00 

2 
“GROSIS” doo Niš 

                        23.200,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача: 

“GROSIS” doo Niš 

 

       и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                         Da                                                Ne                     

 

Партија VI- Стоматолошке компресе 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“GROSIS” doo - Ниш 

36.000,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача: 

“GROSIS” doo - Ниш 

 

        и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

 x 

 x 
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        Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

Партија VII-Индикаторске налепнице 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без Пдв-а 

1 „SINOFARM“ Beograd 6.440,00 

2 
“ARROWPACK” doo - Leštane 

 6.100,00 

3 
“GROSSIS” doo Niš 

  14.400,00 

4 
„NOVA GROSIS“ doo Niš 

10.650,00 

 

  Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија, после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“ARROWPACK”  doo Leštane 

 

       и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                  

Партија VIII-  Гел 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM”  doo Београд 

 12.500,00 

2 
GROSIS doo Niš 

10.750,00 

3 
“NOVA GROSIS” doo Ниш 

9.000,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

       Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

 x 

 x 
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“NOVA GROSIS”  doo Niš 

            и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

 

                     Da                                              Ne                      

 
 

Партија IX- Латекс рукавице 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM”  doo Београд 

355.300,00 

2. 
“FARMALOGIST ”  doo Београд 

414.000,00 

            

  Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“SINOFARM” doo Београд 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача: 

 

                     Da                                              Ne                     

 

 

Партија X – ХИРУШКЕ РУКАВИЦЕ 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM” doo Београд 

10.500,00 

2. 
“PHOENIX PHARMA” doo Београд 

11.760,00 

3. 
„FARMALOGIST“ doo Beograd 

11.977,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 x 

 x 
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      Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача: 

  

“SINOFARM” doo Београд 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                    

 
 

Партија XI- ХИРУШКИ КОНАЦ И СКАЛПЕЛИ 

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“SINOFARM” doo Београд 

10.156,00 

2. 
„GROSIS“ doo Niš 

14.400,00 

    

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“SINOFARM” doo Београд 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

Партија - XII- Потрошни материјал за гинекологију 

 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
“SINOFARM” doo Београд 

57.955,80 

2 
“GROSIS” d.o.o. - Ниш 

124.600,00 

 

       Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 x 

 x 
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       Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“SINOFARM” doo Београд 

 

         и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne           

 

Партија XIII-  ОСТАЛО- Медицински потрошни материјал 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
“SINOFARM” Београд 

  81.100,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“SINOFARM” Београд 

            и предлже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 

 

 

Партија XIV- Разни папири 

 
 

Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“NOVA GROSIS” d.o.o. - Ниш 

56.888,00 

 

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

 Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

 x 

 x 
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“NOVA GROSIS” d.o.o. - Ниш 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                     

 

Партија XV – Траке за апарате accu-chek 

  

Назив  Понуђача 

Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
“ADOC” doo Београд 

381.900,00 

 

  

 Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

  Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача: 

  

“ADOC” doo Београд 

 

        и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

       Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                    

 
 

Партија XVI- ТЕЧНИ ПАРАФИН 

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“GROSIS” doo - Niš 

3.800,00 

2 
„NOVA GROSIS“ doo Niš 

3.300,00 

    

   

       Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

       Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

 x 

 x 
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“NOVA GROSIS” doo - Niš 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 

Партија XVII- РОЛНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ 
  

       

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1. 
“ARROWPACK”  doo- Leštane 

16.250,00 

2 
„GROSIS“ doo Niš 

23.000,00 

3 
NOVA GROSIS“ doo Niš 

10.823,40 

    

   

       Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

       Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“NOVA GROSIS” doo - Ниш 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 

 

 

 

  

 

 x 

 x 
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Партија XVIII- ЦИТОДИЈАГНОСТИКА, ПАПА РЕАГЕНС 

 
 

                   Назив  Понуђача Елементи Критеријума /ЦЕНА Без 

Пдв-а 

1 
„GROSIS“ doo Niš 

12.900,00 

1. 
“NOVA-GROSIS”  Niš 

16.206,00 

    

   

       Назив ,односно име понуђача који се предлаже за доделу уговора 

       Комисија,после стручне оцене понуда,констатује  да је најповољнија понуда 

понуђача:  

“GROSIS” doo - Ниш 

 

         и предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели уговор.  

         Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ пдизвођача : 

 

                     Da                                              Ne                      

 

 

 

У контексту спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Санитетског 

материјала, а у складу са чланом 108. став 1. ЗЈН, директор Дома здравља Прокупља 

прихвата предлог Комисије наручиоца о додели уговора у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 1.2./2019 и доноси Одлуку у складу са изнетим. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

Републичкој комисији а предати  наручиоцу  

у року од  5  дана од дана пријема исте. 

 

Директор,               

др Зорица Момчиловић       

__________________________    

 x 


