
 

 

 

 

 

Наручилац 

 

Aдресa 

 

Meсто 

 

Bрој одлуке 

 
 

Датум 

 
На основу члана 108.Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“бр.124/12,  

14/2015,68/2015), Hаручилац,  Општа болицa Панчево  доноси: 

 

                                   О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА –ПАРТИЈА 5 

                                 Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку 

 

       ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР: 
 Понуђачу „ Ino-Pharm“ д.о.о.Београд , који је у отвореном поступку јавне набавке Лекови 

који се не набављају централизовано, за партију 5 Aminofilin, поднео понуду број 01-

2766/17 од 27.03.2017. године 

 

                                                             Образложење: 
 
Наручилац је дана 11.01.2017.године донео одлуку о покретању  отвореног поступка за 

јавну набавку добра“ Лекови који се не набављају централизовано“ број 07/17, а 

23.02.2017.године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 
интернет страници у складу са финансијским планом и планом јавних набавки. 

Јавно отварање понуда спроведено  је 28.03.2017. године са почетком у 09:00 часова, о 

чему је сачињен   Записник  о отварању понуда.  

Комисија за јавну набавку је после отварања понуда  спровела стручно оцењивање понуда 
и саставила извештај  о стручној оцени понуда.  

У извештају о стручној оцени понуда 01-27/17-3/5 од 29.03.2017.године, Комисија за јавну 

набавку је констатовала следеће: 

                    Подаци о јавној набавци: 

 

„ Општа болница Панчево“ 

 

 

   Милоша Требињца 11 

 

    Панчево 

 

    01-31/17-3/5 

 

     10.04.2017.године 

Предмет јавне набавке „ Лекови који се не набављају 

централизовано“ 

Редни број јавне набавке ЈНОП 07/17 

Процењена вредност јавне набавке ( 

без ПДВ-а) 

 

4.431.054.00  динара 

Процењена вредност: Партија 5 

Aminofilin 

516.000,00 динара без ПДВ-а 



                            

                Основни подаци о понуђачима: 

 

                               

Назив / име понуђача 

1. „ Licentis“ д.о.о. Нови Београд 

2. „ Ino –Pharm“ д.о.о. Београд 

3. „Farmalogist“д.о.о. Београд 

Разматрајући понуду број 01-2743/17  од 27.03.2017.године понуђaча „ Licentis“ 

д.о.о. Београд,понуду  број 01-2766/17 od 27.03.2017.године понуђачa „ Ino-Pharm“ 

д.о.о. Београд,  комисија је констатовала да су  исте прихватљиве  у смислу Закона 

о јавним набавкама. Разматрајући понуду број 01-2785/17 од 28.03.2017 године 

понуђача „Farmalogist“д.о.о. Београд, комисија је констатовала да се понуда одбија 

као неприхватљива. 

 

          Понуде које су одбијене,разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда: 

                

   

 
 Број под којим 

је понуда 
заведена                       

Подносилац понуде Разлози за одбијанје 

понуде 

Понуђена цена 

без ПДВ-а(у 

динарима 

   
01-2785/17 од 

28.03.2017. 
„ Farmalogist“ д.о.о. 

Београд 

Понуда се одбија као 

неприхватљива  107.став 

1.ЗЈН-а , а у смислу члана 

3.став 1. тачка 33.ЗЈН -

а.Понуда прелази износ 

процењене вредности 

јавне набавке. 

766.700,00 

 

 

             На основу критеријума“ најнижа понуђена цена“,предвиђеног у Позиву 

за подношенје понуда и у конкурсној документацији, извршено је следеће 

рангирање прихватљивих понуда: 

 

 

Р. 

Бр. 

                     Назив Понуђача Понуђена цена без 

ПДВ-а( у динарима) 

1. „ Ino-Pharm“ д.о.о. Београд 

 
440.440,00 

 

2. „ Licentis“д.о.о. Београд 500.500,00 

 

 

            

           

 



 

 

 

 

  Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 

            Комисија после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу да се уговор 

додели понуђачу: 

 

 
                              „ Ino-Pharm“д.о.о. Београд 

___________________________________________________________ 

        

 

   Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача 

 

 

                                                                               

                      

  X  

                 Да                                                                     Не                                                                                                                                                                                         

                                                                                         

                                                                                                                                    
Назив/ име подизвођача       Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  

 

 

 

          Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку 

о додели уговора те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели 

уговора којом се уговор додељује  понуђачу“ Ino-Pharm“ д.о.о. Београд, понуда  

бр.01-2766/17 од 27.03.2017. године. 

 

 Упутство о правном средству: 

 

 Против одлуке о додели уговора понуђач може наручиоцу поднети захтев за 

заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на паорталу јавних набавки. 

 

 

                                                                                              Директор 

                                                                        ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО 

 

                                                                              ____________________________ 

                                                                           в.д.директор др Слободан Овука 

                


