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Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6
Телефон: 018/512-296, 512-281, факс: 512-297

E-mail: javne.nabavke@apotekanis.co.rs
ПИБ: 100334157

Текући рачун: 840-582667-67

Број: 321.
Датум: 29.03.2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке ОТВ 03/2016 дел. број од 28.03.2016
године директор Апотеке Ниш , доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

Апотека Ниш, Буелевар Др Зорана Ђинђића 6  Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр.
ОТВ 03/2016, Оквирне споразуме додељује следећим понуђачима :

1. Инфарм Цо доо Београд, Батајнички друм 23, за партију: 1
2. Симбекс доо Нови Сад, Војводе Бојовића 4, за партије: 2 и 3

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.02.2016  године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 91. за
јавну набавку ОТВ 03/2016 набаавка Медицинско техничких  помагала - болесничке пелене и
улошци за инконтиненцију/РФЗО.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.02. 2016 године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Апотеке Ниш.

Дана 22.02.2016 године извршио је измену конкурсне документације за ОТВ  03/2016  и истог
дана Пречишћен текст Конкурсне документације и Обавештење о измени конкурсне
документације  ОТВ 03/2016 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Апотеке
Ниш.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднетe су  2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. 320. од 28.03.2016 године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:

1. Врста предмета јавне набавке: добра

2. Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: Медицинско техничка помагала - болесничке пелене и улошци за
инконтиненцију/РФЗО

Редни број јавне набавке: ОТВ 03 / 2016

Износ планираних средстава за јавну набавку: 8.000.000,00 динара (без ПДВ-а)

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: конто 426751

3. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу
са чланом 50. Закона)

4. а) Основни подаци о понуђачима и приспелим понудама:
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- ПОДАЦИ О ПОНУДАМА -

Број под којим
је понуда
заведена

Назив
(име)/шифра

понуђача

Понуђена цена и
евентуални попусти Рок испоруке Важење

понуде

Место
испоруке
(Ф-ЦО ОЈ
Апотека

Ниш)

Начин
подношења

понуде

Број партије
( од – до )

1.
204. од 10. 03.

2016. год у
08.25 сати

Симбекс доо Нови
Сад, Војводе
Бојовића 4

897.433,60 без ПДВ-а

966.276,98 са ПДВ-ом
5 дана 30 дана

Ф-ЦО ОЈ
Апотека

Ниш
Самостално 2 и 3

2.
217. од 10. 03.

2016. год у
11.18 сати

Инфарм Цо доо
Београд,

Батајнички друм
23

7.190.488,80 без ПДВ-а

7.909.537,68 са ПДВ-ом
2 дана 30 дана

Ф-ЦО ОЈ
Апотека

Ниш
Самостално 1 и 3

Комисија констатује да је достављена понуда понуђача Симбекс доо Нови Сад, Војводе Бојовића 4, прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), за све партије за које је предао понуду.

Комисија констатује да је достављена понуда Инфарм Цо доо Београд, Батајнички друм 23, прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), за све партије за које је предао понуду.
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ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача формиран је на самом отварању понуда
преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а.

Ранг листа пристиглих понуда:

Part.
Naziv

ponuđača
(skraćeni)

Naziv
pomagala JM Količina Cena bez

pdv-a

Ukupna
vrednost bez

pdv-a

Popust na
cenu

naručioca
po

komadu
(plaćanje

do 30
dana)

Ponder
za

popust

Rok
isporuke
1-5 dana

Ponder za
rok

isporuke

Ukupni
ponder

1 INPHARM
Co. d.o.o. Pelene 1

kom 185160 38,46 7.121.253,60 2,02 90,00 2 10 100,00

2 Simbex Pelene 1
kom 21040 38,46 809.198,40 3,00 90,00 5 5 95,00

3 Simbex
Ulošci za
inkontinenciju
-za žene

1
kom 2880 24,04 69.235,20 3,00 90,00 5 5 95,00

3 INPHARM
Co. d.o.o.

Ulošci za
inkontinenciju
-za žene

1
kom 2880 24,04 69.235,20 1,26 37,80 2 10 47,80

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена Разлози одбијања понуде Понуђена цена

/ / /

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог
одбијања понуде: /

д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само једне понуде и
предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у
поступку:

Специфичност добара која су предмет набавке. Комисија сматра да је предузела све мере
као би обезбедила конкуренцију спровођењем отвореног поступка јавне набавке и
објављивањем позива за прикупљање понуда за конкретну јавну набавку на Порталу управе за
јавне набавке и званичној интернет страници Апотеке Ниш.

е) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговарајућих и
неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: /
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5. Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је „економски најповољнија понуда“

б) Начин примене методологије доделе пондера (у случају примене критеријума
економски најповољније понуде):

Назив критеријума Максималан број пондера

1 Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у
динарима) 90,00 пондера

2 Рок испоруке 10,00 пондера
Укупно пондера 100,00 пондера

1. Попуст на цену из Ценовника наручиоца (изражено 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 мах) x 90
П – је број пондера за критеријум Попуст на цену из ценовника наручиоца
П мах. – 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 0 до 2 дана . ........ 10 пондера
- од 3 до 5 дана ............ 5 пондера
- понуде са роком испоруке дужим од 5 дана неће се узимати у разматрање.

Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће
се дати понуђачу који буде изабран као најповољнији за већи број партија. Ако је и број
партија исти, предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу
наручиоца.
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Ранг листа прихватљивих понуда према задатим критеријумима приказана је у табели :

Partija
Naziv

ponuđača
(skraćeni)

Naziv
pomagala Opis pomagala Naziv

proizvoda Proizvođač JM Količina

Cena
bez
pdv-

a

Ukupna
vrednost
bez pdv-a

Popust
na cenu

naručioca
po

komadu
(plaćanje

do 30
dana)

Ponder
za

popust

Rok
isporuke

1-5
dana

Ponder
za rok

isporuke

Ukupni
ponder

1 INPHARM
Co. d.o.o. Pelene

PELENE SENI
KIDS JUNIOR 11-

25KG 30 KOM
TZMO POLJSKA

ili odgovarajuce -
Pelena za decu
sa inkont. vel

TORUNSKIE
ZAKLADY

MATERIALOW
OPATRUNKO

WYCH S.A
- POLJSKA

ILI ODGOVARA

1
kom 185160 38,46 7121253,60 2,02 2 90 10 100

2 Simbex Pelene

PELENE ABRI
FORM XS2

(EXTRA
SMALL)(50-

60CM) DNEVNE
ILI

ODGOVARAJUĆE
- mek i nežan

površinski sloj,

Umesto
Delta Form
M1- Delta
Form M2,

umesto
Delta From
L1 – Delta
Form L2

ABENA A/S

ABENA A/S
ILI

ODGOVARAJU
ĆE

1
kom 21040 38,46 809198,40 3,00 5 90 5 95

3 Simbex
Ulosci za

inkontinenci
ju-za zene

Moć upijanja
minimalno 500g
prema MDS 1/93

sertifikatu.
Brzina upijanja

minimalno 4ml/s
prema MDS 1/

ABRI SN 5,
ABRI MAN

FORMULA 2,
ABENA A/S

DANSKA

Ostali
proizvodjaci

1
kom 2880 24,04 69235,20 3,00 5 90 5 95




