AПОТЕКА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број 4/2014

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
медицинска помагала-пелене/РФЗО, oбликованих у више истоврсних целина партија

02.ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ
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На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама .(»Сл.гласник РС« број
124/2012) , и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 149 oд
02.10.2014. године, директор Апотеке Горњи Милановац, дана 02.10.2014. године доноси

OДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У отвореном поступку за јавну набавку број 4/2014, чији је предмет набавка добра медицинска помагала-пелене/РФЗО, 33680000 - Фармацеутски производи обликованих у више
истоврсних целина- партија, додељује се :
1. Уговор о јавној набавци за партије : 1,2,3,4,5 понуђачу Inpharm d.o.o. Београд,на основу понуде бр 144
од 30.09.2014 године

Образложење

Наручилац Апотека Горњи Милановац, је дана 29.08.2014. године, донео Одлуку о покретању отвореног
поступка јавне набавке, број 113, за јавну набавку добара - набавка медицинских помагала/-пелена/РФЗО, 33680000
Фармацеутски производи, обликованих у више истоврсних целина- партија, и 04.09.2014.године објавио Позив за
достављање понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту Апотеке Горњи Милановац.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је 2 (две) понуде. Након извршеног отварања
понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и саставила извештај број 149 од 02.10.2014.
године, у коме је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке: јавна набавка добра - медицинска помагала-пелене/РФЗО, 33680000 - Фармацеутски
производи обликованих у више истоврсних целина- партија.
2.Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:Редни број јавне набавке:
ЈН бр. 4/2014
3.Процењена вредност јавне набавке: 849.196,80 динара
4.Евентуална одступања од плана набавки са образложењем:Нема
5.Врста поступка: Отворени поступак ЈН 4/2014- члан 32.Закона о јавним набавкама, по Одлуци директора број 113
од 29.08.2014
6.Наручилац:Апотека Горњи Милановац спроводи самостално поступак јавне набавке.
7.Основни подаци о понуђачима:
1. Inpharm Co d.o.o., ул.Цара Душана 266, 11080 Земун; број под којим је понуда заведена 144
2. Sinofarm d.o.o., ул.Косте Нађа 31 ,11160 Београд, број под којим је понуда заведена:143
8.Партије из понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање:
Ниједна понуда није одбијена. Све понуде испуњавају услове предвиђене конкурсном документацијом.
9. Неодговарајуће и неприхватљиве понуде:

Све понуде испуњавају услове предвиђене конкурсном документацијом
10.Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 6 месеци.
11.Понуде одбијене због неоубичајено ниске цене: нема
12.Начин примене методлогије доделе пондера:
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Апотека Горњи Милановац ће доделити уговор применом критеријума „економски најповољнија
понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
2

Р.бр. Критеријум

Број пондера

1.

Попуст на цену из Ценовника наручиоца, изражен у динарима

90.00 пондера

2.

Рок испоруке

10.00 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА:

100.00 пондера

1. Попуст на цену из Ценовника наручиоца, изражен у динарима
Код овог елемента критеријума упоређују се дати попусти на цену из Ценовника наручиоца.
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника наручиоца добија максималан број пондера 90.00.
Остале понуде се вреднују по формули:
П = ( П пон. / П макс.) х 90.00
П – број пондера за критеријум Попуст на цену из Ценовника наручиоца
П пон. - понуђени Попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију из понуде која се оцењује
П макс. – највећи понуђени Попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију која се оцењује
2. Рок испоруке
Код овог елемента критеријума упоређују се понуђени рокови испоруке.
Понуде се вреднују:
I. Рок испоруке добара 1, 2 и 3 дана добија 10.00 пондера
II. Рок испоруке добара 4 и 5 дана добија 5.00 пондера
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
1. Уколико две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће се дати
понуђачу који је изабран за већи број партија.
2. Уколико су применом и тог критеријума понуде једнаке, предност ће се дати понуђачу чија понуда је
прва приспела
13. Ако је поднета само једна понуда, мишљење Комисије за ЈН и предлог мера које треба предузети

да се обезбеди конкуренција у поступку:
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су истовремено на Порталу Јавних
набавки и интернет страници наручиоца. Комисија за ЈН је мишљења да су у предметном поступку
предузете неопходне мере у циљу обезбеђења конкуренције.
14.Назив понуђача којима се додељује уговор :
Комисија је разматрајући дате понуде применом критеријума „економски најповољнија понуда“, а на основу
стручне оцене понуда, сачинила ранг листу у поступку ЈН 4/2014 која се налази у Прилогу 1. овог Извештаја и
чини његов саставни део. По извршеном рангирању и стручној оцени понуда, Комисија је припремила предлог
Одлуке о додели уговора и доставила га надлежном органу на усвајање.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у Извештају о стручној оцени
понуда бр 149 од 02.10.2014. године, и донело одлуку као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки, сходно одредбама члана 149. став 7. ЗЈН.

Апотека Горњи Милановац
Директор,
Гордана Алексић, дипл.фарм.
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