На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и
Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 245/6 од 26.02.2014.г., директор Градског завода за
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд , доноси

ОДЛУКУ
о додели Уговора
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, као наручилац, у поступку
јавне набавке бр.1/2014, Уговор о јавној набавци лекова додељује понуђачу ''Phoenix pharma''
д.о.о, ул.Боре Станковића 2, 11250 Београд.

Образложење
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је дана 04.02.2014. године
донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.245, за јавну набавку
лекова .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.02.2014.године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда је препоручено са повратницом
упућен и на адресе следећих понуђача: ''Фармалогист'' д.о.о, ''Phoenix pharma''д.о.о и д.о.о.и
''Велефарм'' АД.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 понуде.
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.245/6 од 26.02.2014. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: лекови, ОРН: 33600000- фармацеутски производи
Редни број јавне набавке: 1/2014
Износ планираних средстава за јавну набавку: 804.000,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 4267511
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 804.000,00
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 222.883,42 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 245.171,76 динара
3. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача

Број под којим је понуда
заведена

Датум и час пријема
понуде

''Phoenix pharma'' д.о.о

382

20.02.2014.г., 10.45 h

'' Фармалогист'' д.о.о

385

20.12.2014.г., 13.20 h

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена
'' Фармалогист'' д.о.о

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

недостављена понуда за ставку
13-gluc 10%, sol 500 ml

203,825.30 дин.

4. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа
понуђена цена.
5. Ранг листа понуђача:
Назив/име понуђача
1.

''Phoenix pharma'' д.о.о

Понуђена цена (без ПДВ-а)
222.883,42

Образложење:
Понуђач ''Phoenix pharma'' д.о.о је доставио понуду бр.40а/14 од 19.2.2014.г. у којој није понудио
ставку 14 metilprednizolon 20 mg, a понуђач '' Фармалогист'' д.о.о је доставио понуду бр. 381/14
од 18.2.2014.г. у којој није понудио ставку 13 gluc 10% sol 500 ml са образложењем да је лек
''нерегистрован''', као ни понуду за ставку 14 metilprednizolon 20 mg, јер ''није у плану
производње за 2015.годину''. Поводом напред наведеног чланови Комисије Завода су у складу
са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама дана 25.2.2014.г. упутили захтев понуђачима
за додатним објашњењем, односно доказима у циљу вредновања, односно упоређивања
достављених понуда. Дана 25.2.2014.г. понуђач '' Фармалогист'' д.о.о је доставио додатно
појашњење у коме је навео да је ставка 13- gluc 10% sol 500 ml била предмет централизоване
јавне набавке и да за исту није била исказана тражена количина у техничкој спецификацији.
Што се тиче ставке 14 - metilprednizolon 20 mg, наведено је да се наведени лек не производи
већ 2 године и да је из наведеног разлога тај лек скинут са Листе лекова РФЗО-а. Дана
25.2.2014.г. понуђач ''Phoenix pharma'' д.о.о је доставио додатно појашњење у коме је доставио
важећа регистрациона Решења за ставку 13- gluc 10% sol 500 ml која гласе на ''Хемофарм'' АД и
''Здравље'' АД, а за ставку 14 metilprednizolon 20 mg је навео да ће доставити допис
произвођача наведеног лека да га више не производи.
Након добијених додатних појашњења понуђача '' Фармалогист'' д.о.о и ''Phoenix pharma'' д.о.о,
Комисија је заузела став да не прихвати додатно појашњење понуђача '' Фармалогист'' д.о.о за
ставку 13 gluc 10% sol 500 ml и одбије понуду наведеног понуђача, јер је због недостављања
понуде за ставку 13- gluc 10% sol 500 ml неупоредива са другим понудама. (члан 106. тачка 5)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012)).
Директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Oдлуку о
додели Уговора као у изреци ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Oдлуке понуђач може
поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.
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