Република Србија
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА „КУЛИНА“
ПИБ: 100313224 , МАТ. БРОЈ: 07106815
18214 КУЛИНА ПАК 680901

Број: 02 – 503/8
Датум: 27.02.2018. године.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) и
Извештаја комисије за јавне набавке број 02-503/5 од 23.02.2018. године, ''Директор Дома за
смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, доноси:
О Д Л У КУ
о додели уговора
''Директор Дома за смештај одраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, као наручилац, у поступку
јавне набавке у поступку са погађањем без објављивања бр. 1.1.-7. Д, констатује да уговор о
јавној набавци : Лекова- ампулирана терапија, ''ОРН 33600000 Фармацеутски производи'',
треба доделити понуђачу '' Пет – Сар фарм", Драгољуба Вујића 18, 18210 Житковац, на
основу Понуде заведене код понуђача по бројем 5-2-2018 од 26.02.2018., на основу Понуде
заведене код понуђача по бројем 02-531 од 27.02.2018. године, која ће бити саставни део
Уговора
Образложење
Наручилац је дана 23.02.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке
набавку добра Лекова- ампулирана терапија, ''ОРН 33600000 Фармацеутски производи''у
поступку са погађањем без објављивања .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 26.02.2018. године под бројем 1796939, објавио
позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је једна понуда.
Након спроведеног поступка и отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 02- 503/7 од 27.02.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: поступак јавне набавке набавку добра у поступку са погађањем без
објављивања
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1.

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Лекова- ампулирана терапија

Редни број јавне набавке

1.1.7.

Општи речник јавних набавки

''ОРН 33600000 Фармацеутски производи''

Износ планираних средстава за јавну
набавку

152.782,50 динара

Подаци о апропријацији у буџету,
односно финансијском плану

Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2018.год.
у позицији 7 а средства за набавку су предвиђена у
Финансијском плану за 2018.год. у позицији

Разлог и оправданост набавке

Проглашење епидемије грипа.

Оквирни датум покретања поступка

Фебруар 2018

Оквирни датум закључења уговора

Фебруар 2018

Оквирни датум извршења уговора

Фебруар 2018

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

процењеном вредношћу од 138.890,00

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

138.626,50 динара

Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

152,489,65 динара
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Разлози и околности које
оправдавају примену поступка за
набавку добра у поступку са
погађањем без објављивања.

Предметна
јавна
набавка
се
спроводи
у
преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка
објављивањем позива за подношење понуда:

са

Проглашење епидемије грипа- Током претходног
периода у ''Мушком павиљону'' Дома у Кулини
дошло је до обољевања већег броја корисника чији су
симтоми одговарали грипу. Током лечења корисника
потрошене су количине ампулираних антибиотика
које смо били набавили у отвореном поступку јавних
набавки лекова.
Узорци су у складу са Законским обавезама
достављени су узорци надлежном Заводу за
здравсвену заштиту у Нишу. Дана 23.02.2018. године
су нас из територијано надлежне епидемиолошке
службе Дома здравља у Алексинцу обавестили да је
проглашена епидемија грипа у '' Мушком павиљону''
Дома у Кулини.
Наручилац је у складу са одредбама члана 36, став1,
тачка 3. одлучио да спроведе поступак са погађањем
без објављивања.
2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Р. бр

Назив или шифра понуђача

1.

'' Пет – Сар фарм", Драгољуба
Вујића 18, 18210 Житковац

Датум и час пријема

27.02.2018. године у 8.25
часова

Деловодни број
02-531

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
ц) На основу члана 93. Став 4. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку
после рачунске контроле доставила је Понуђачу '' Пет – Сар фарм", Драгољуба Вујића 18,
18210 Житковац захтев за исправком рачунске контроле у коме је наведено да је Комисија
одлучила да затражи да нам до одмах достави писмо формалне сагласности за следеће
исправке укупне цене са ПДВ-ом:
Р.б

ПОНУЂЕНИ УКУПНИ ИЗНОС СА
ПДВ-ом

УТВРЂЕНИ УКУПНИ ИЗНОС СА
ПДВ-ом

НАЗИВ

Ј.м.

потребе

Amp. Azaran

kom

200

26.414,00 динара

26.413,20 динара

Amp. Clindamicin 300

kom

150

22.234,50 динара

22.233,75 динара

Amp. Lemod sol 40 mg

kom

50

5.661,50 динара

5.661,70 динара

www. кulina.org.rs

domkulina@gmail.com,

ТЕЛ.: 018 / 613-882 , 018 / 613-856,

ФАКС: 018 / 613-816

Страница 3 од 4

те би у складу са тим вредност набавке Лекова- ампулирана терапија са ПДВ-ом није
152.490,50 већ износи 152,489,65 динара.
Понуђач је дао сагласност за наведну исправку. Напомињемо да је цена без ПДВ-а дата
у понуди исправна.
12. Критеријум за доделу уговора:

Редни
број

1.

Понуђена цена
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

(без ПДВ-а)

'' Пет – Сар фарм", Драгољуба Вујића 18,
18210 Житковац

138.626,50
динара

Ранг листа

Прво
пласирани

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Назив/име понуђача коме се додељује уговор '' Пет – Сар фарм", Драгољуба Вујића 18,
18210 Житковац.
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор за набавку Лековаампулирана терапија, ''ОРН 33600000 Фармацеутски производи'' треба доделити
понуђачу '' Пет – Сар фарм", Драгољуба Вујића 18, 18210 Житковац, на основу Понуде
заведене код понуђача по бројем 5-2-2018 од 26.02.2018. године, која ће бити саставни
део Уговора.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
објављивања одлуке на порталу
Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а
предаје наручиоцу.
.
САЧИНИО: _______________
ДИРЕКТОР
____________________
Мр. Војкан Станојевић
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