ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/2019
Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, у Книћу , 34240 Кнић, покренуо је поступак за
јавну набавку мале вредности добара бр:4/2019-Лекови -Aminophyllinum.
Предмет набавке су добра-лекови.
Процењена вредност набавке износи 51.600,00 без ПДВ-а.
Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.
ЈН се спроводи по одлуци директора број 01-193/2019 од 23.04.2019. године.Набавка је
предвиђена Планом набавки за 2019. годину на позицији 1.1.6 а средства Финансијским
планом Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић на позицији 426751.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници Дома здравља дана 23.04.2019. године.
Поступак стручне оцене понуда води Комисија именована решењем директора Дома здравља
,,Даница и Коста Шамановић,, број 01-193-1/2019 од 23.04.2019. године, у следећем саставу:
1. Ивана Стевановић - члан Комисије
2.Лепосава Мијатовић,-члан Комисије
3.Марко Стојић-члан Комисије
Записник са отварања понуда водила је Лепосава Мијатовић.
Констатује се да су отварању понудa присуствовали следећи чланови комисије :
1.Стевановић Ивана - члан комисије
2.Мијатовић Лепосава - члан комисије
3.Стојић Марко - члан комисије
Отварању нису присуствовали представници понуђача .
Благовремено , тј до дана 06.05.2019. године до 12,00 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача, :
Заводни
Понуђач
Датум пријема
Време
број
01Licentis doo Novi Beograd
30.04.2019.
09,00
199/2019
01Ino-pharm doo Beograd
30.04.2019.
09,00
200/2019
Комисија је констатовала да других понуда није било као и да није било неблаговремених
понуда.
Понуда понуђача је следећа :
РБ
Понуђач
Цена у
рок испоруке од Плаћање
дин.без
дана поруџбине
ПДВ
1. Licentis doo Novi
38.400,00
1 дан по
30 дана
Beograd
завршеној
по
процедури за
пријему
увоз
фактуре
2. Ino-pharm doo
33.600,00
1 дан по
30 дана
Beograd
завршеној
по
процедури за
пријему
увоз
фактуре
Комисија је констатовала следеће:
Да је понуђач Licentis doo Novi Beograd
доставио: образац понуде,образац изјаве о независној понуди,модел уговора,образац
структуре цена,образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и чл.76

Закона,Решење Министарства здравља (обавезни услов) и доказ о радном ангажовању лица
фармацеутске струке(додатни услов).
Да је понуђач Ino-pharm doo Beograd доставио: образац понуде,образац изјаве о независној
понуди,модел уговора,образац структуре цена,образац изјаве понуђача о испуњавању услова
из чл. 75 и чл.76 Закона,Решење Министарства здравља (обавезни услов) и доказ о радном
ангажовању лица фармацеутске струке(додатни услов).
Да је понуда понуђача Ino-pharm doo Beograd неприхватљива јер се понуђена цена односи
на лек слабије јачине од тражене и да је понуда понуђача Licentis doo Novi Beograd једина
прихватљива и предлаже наручиоцу да додели уговор понуђачу Licentis doo Novi Beograd.
Овим закључком Комисија је завршила са радом у 14,00 часова дана 06.05.2019. године.
У Книћу, 06. 05. 2019. године
КОМИСИЈА:
1.
___________________________________________
2.
__________________________________________
3.
___________________________________________

