Република Србија
Апотека ''Ваљево''
Број: 1232
2018-07-24
Ваљево
На основу чл. 109 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и на основу
комисијског Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1121 од 05.07.2018, директор Апотеке ‘‘Ваљево’’, дана 24.07.2018.
доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - НАБАВКА ЛЕКОВА СА Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКО - ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА
КОЈА СЕ ИЗДАЈУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ 1.1.2.3.
I.

Обуставља се поступак Јавне набавке Лекова са Д Листе лекова и медицинско - техничких
помагала која се издају на терет средстава РФЗО, по партијама, у отвореном поступку, ЈН број 1.1.2.3.
према општем речнику: 33196000 – за следеће партије: 48 и 59, спроведеном по Позиву за подношење
понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 31.05.2018.
године, због тога што у спроведеном поступку није поднета ни једна понуда за наведене партије.

II.

Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року
од 3 дана од дана доношења, а у року од 5 дана од дана коначности ове одлуке објавиће
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, које садржи податке из Прилога 3К Закона о јавним
набакама.
Поступак ће поново бити спроведен када се тражена добра појаве на тржишту.

III.

О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 30.05.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 1.1.2.3.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.05.2018 године и интернет страници наручиоца.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 1069 од 02.07.2018. године,
Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од број. 1121. од
05.07.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке су добра - Лекови са Д Листе лекова и медицинскo - техничка помагала која се издају на терет
средстава РФЗО, по партијама, у отвореном поступку, ЈН број 1.1.2.3.
Ознака из општег речника набавке: 33196000 - Медицинска помагала.
Редни број јавне набавке: ЈН бр. 1.1.2.3.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 66,409,632.63 динара Прилог 1 Техничка спецификација ЈН бр.
1.1.2.3.
Вредност оквирног споразума: Прилог 2 - Ранг листа понуђача ЈН бр. 1.1.2.3.
Јавна набавка се финансира из средстава планираних у Финансијском плану Наручиоца на конту 5231112
3. Укупан број поднетих понуда и понуђене цене за партије:
Благовремено, тј. до дана 02.07.2018. године до 10,00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, по наведеном
редоследу:
Број под којим је
Датум
Р.б.
Назив или шифра понуђача
Час
понуда заведена
пријема
1.
1044
Prizma d.o.o. Kumanovska br. 8 34000 Kragujevac
28.06.2018.
09,30
2.
1052
Ino-pharm d.o.o. Braće Kovač br. 2 11000 Beograd
29.06.2018.
09,59
Aurora2222 d.o.o. Beograd-Vračar, Koče Kapetana br. 16 11000
3.
1053
29.06.2018
10,00
Beograd
4.
1054
Sinofarm d.o.o Koste Nadja br. 31 11160 Beograd
29.06.2018
10,01
5.
1055
Inpharm Co d.o.o Batajnički drum br. 23. 11080 Beograd-Zemun
29.06.2018
10,02
6.
1056
Biotec Medical d.o.o. Resavska br. 2 11000 Beograd
29.06.2018
10,03
7.
1057
Medinic d.o.o. Daničareva br. 57 11000 Beograd
29.06.2018
10,04
8.
1058
Farmalogist doo Mirijevski bulevar br. 3 11000 Beograd
29.06.2018
10,05
9.
1059
UNI-CHEM d.o.o. Crnotravska br. 27 11000 Beograd
29.06.2018
10,06
TT MEDIK d.o.o. Bulevar Mihajla Popina br. 10D/I 11070 Novi
10.
1060
29.06.2018
10,07
Beograd
11.
1061
Magna Pharmacia d.o.o Milutina Milankovića br. 7 B 11000 Beograd
29.06.2018
10,08
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Р.б.

Број под којим је
понуда заведена

12.

1062

13.

1068

Назив или шифра понуђача
Adoc d.o.o. Milorada Jovanovića br. 11 11147 Beograd, Opština
Čukarica
MEDIKUNION d.o.o. Višnjička br. 57 A 11000 Beograd

Датум
пријема

Час

29.06.2018

10,09

02.07.2018.

08,44

Неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које се одбијају, разлози за њихово одбијање и понуђене цене:-.
5. Критеријум за оцењивање понуда
При оцењивању понуда у предметном поступку јавне набавке Наручилац ће применити критеријум „економски најповољнија
понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија
понуда“:
1. Попуст на цене из Ценовника Наручиоца (изражено у динарима) 90,00 пондера
2. Рок испоруке 10,00 пондера
У К У П Н О П О Н Д Е Р А : 100,00 пондера
1.Попуст на цене из Ценовника Наручиоца изражен у динарима
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника Наручиоца добија максималан број пондера - 90 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
П= (П пон./П макс.) х 90
П - је број пондера за критеријум Попуст на цену из Ценовника Наручиоца
П макс. - је највећи попуст на цену из Ценовника Наручиоца за партију
П пон. - понуђени попуст на цену из Ценовника Наручиоца за партију која се оцењује.
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на 2 (две) децимале.
2.Рок испоруке:
- од 1 до 3 дана -10 пондера
- од 4 до 5 дана - 5 пондера.
Уколико, две или више понуда по појединачној партији буду имале исти број пондера, предност ће се дати понуђачу чија је
понуда оцењена као најповољнија за већи број партија, а ако су и применом тог критеријума понуде једнаке, предност ће се
дати понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу Наручиоца.
С обзиром да за партије број: 48 и 59 наручилац није добио понуде, Комисија је предлажила да се у складу са
чланом 109. Закона о јавним набавкама за наведене партије поступак обистави. Процењена вредност за партије за
које се поступка обуставља износи: 44,230.00 динара.
Применом методологије пондера Комисија је утврдила ранг листу понуђача који су доставили благовремене, одговарајуће,
прихватљиве и најповољније понуде: Прилог 2 - Ранг листа понуђача ЈН бр. 1.1.2.3.
6. Назив понуђача са којима се предлаже закључивање оквирног споразума.
По извршеном рангирању и стручној оцени понуда, Комисија је утврдила следећи предлог:
У отвореном поступку јавне набавке добара - Лекови са Д Листе лекова и медицинскo - техничка помагала која се
издају на терет средстава РФЗО, по партијама, у отвореном поступку, ЈН број 1.1.2.3. према општем речнику набавке:
33196000 - Медицинска помагала предлаже се закључивање оквирног споразума са следећим понуђачима:
Prizma d.o.o. Kumanovska br. 8 34000 Kragujevac, на основу понуде број: 1044. од 28.06.2018. године, која је
оцењена као најповољнија за партије број: 51 и 57.
2. Ino-pharm d.o.o. Braće Kovač br. 2 11000 Beograd, на основу понуде број: 1052 од 29.06.2018. године, која је
оцењена као најповољнија за партије број: 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28 и 29, односно
као прихватљива за партије број: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 21, 24, 25, и 27.
3. Aurora2222 d.o.o. Beograd-Vračar, Koče Kapetana br. 16 11000 Beograd, на основу понуде број: 1053. од
29.06.2018. године, која је оцењена као најповољнија за партију број: 24.
4. Sinofarm d.o.o Koste Nadja br. 31 11160 Beograd, на основу понуде број: 1054. од 29.06.2018. године, која је
оцењена као најповољнија за партије број: 42, 46, 56, 68 и 69, односно као прихватљива за партије број: 44 и
45.
5. Inpharm Co d.o.o Batajnički drum br. 23. 11080 Beograd-Zemun, на основу понуде број: 1055. од 29.06.2018.
године, која је оцењена као најповољнија за партије број: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44 и 45.
6. Biotec Medical d.o.o. Resavska br. 2 11000 Beograd, на основу понуде број: 1056. од 29.06.2018. године, која
је оцењена као прихватрљива за партије број: 41, 42 и 68.
7. Medinic d.o.o. Daničareva br. 57 11000 Beograd, на основу понуде број: 1057. од 29.06.2018. године, која је
оцењена као најповољнија за партије број: 49 и 50.
8. Farmalogist doo Mirijevski bulevar br. 3 11000 Beograd, на основу понуде број: 1058. од 29.06.2018. године, која
је оцењена као најповољнија за партије број: 1, 3, 5, 7, 9, 17, 25, 27 и 47, односно као прихватљива за партије
број: 4, 6, 8, 26, и 28.
9. UNI-CHEM d.o.o. Crnotravska br. 27 11000 Beograd, на основу понуде број: 1059. од 29.06.2018. године, која је
оцењена као најповољнија за партије број: 4, 6 и 21, односно као прихватљива за партију број: 27.
10. TT MEDIK d.o.o. Bulevar Mihajla Popina br. 10D/I 11070 Novi Beograd,на основу понуде број: 1060 од
29.06.2018. године, која је оцењена као најповољнија за партије број: 40, 64, 65, 66, 67, и 71.
1.
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11. Magna Pharmacia d.o.o Milutina Milankovića br. 7 B 11000 Beograd, на основу понуде број: 1061. од
29.06.2018. године, која је оцењена као најповољнија за партије број: 38, 39, 41, 43, 58, 60, 61, 62, 63 и 70,
односно као прихватљива за партију број: 42.
12. Adoc d.o.o. Milorada Jovanovića br. 11 11147 Beograd, Opština Čukarica, на основу понуде број: 1062. од
29.06.2018. године, која је оцењена као најповољнија за партије број: 52, 53, 54 и 55.
13. MEDIKUNION d.o.o. Višnjička br. 57 A 11000 Beograd, на основу понуде број: 1068. од 02.07.2018. године, која
је оцењена као прихватљива за партије број: 2 и 10.
Понуђачи којима се закључује оквирни споразум не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
Период важења оквирног споразума је дванаест месеци.
Из предње наведених објективних и доказних разлога, обуставља се поступак јавне набавке за партије 48 и
59 јер наручилац није добио ни једну понуду, па је у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама одлучено
као у диспозитиву.
POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od pet dana od dana objavljivanja ove odluke na Portalu
uprave za javne nabavke. Zahtev se podnosi Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava
u postupcima javnih nabavki.
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