Наручилац

Aпотека Прокупље

Адреса

Ратка Павловић 1

Место

Прокупље

Број одлуке

348/15

Датум

05.03.2015.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), директор
Апотеке Прокупље доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде

БИРАЈУ СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈЕ понуде понуђача из Списка изабраних
понуђача по партијама, који је саставни део ове Одлуке.
Образложење

Наручилац је дана 06.01.2015. године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр.
08/15, за јавну набавку лекова са Листе Д/РФЗО.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на
Порталу јавних набавки и на сајту наручилаца.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуда.
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. 347/15 од 05.03.2015. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Врста поступка : Отворени поступак
Предмет ЈН : за јавну набавку лекова са Листе Д/РФЗО
Редни број ЈН : 1/15
Број партија у које је обликована ЈН : 20

2) Укупан број поднетих понуда:

3

Назив/име понуђача

1.

Благовремене понуде
Farmalogist Doo

2.

Uni-chem

3.

Ino-pharm d.o.o.

Неблаговремене понуде

3) Називи, односно имена понуђача, број под којим је понуда заведена и разлози за
одбијање понуде уколико постоје.
Број под којим је понуда
заведена
Подносилац понуде
157/15
Farmalogist Doo
158/15
Uni-chem
162/15
Ino-pharm d.o.o.

Разлози за одбијање понуде

4) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.
2.
3.
4.
б) Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума
економски најповољније понуде:
1. елемент критеријума: попуст на цену
2. елемент критеријума: рок испоруке
Елементи
критеријума
Назив
понуђача
1.

Farmalogist Doo

2.

Uni-chem

3.

Ino-pharm d.o.o.

од 1 до 3 дана
П = (П пон. -10 пондера
/П мах)x90
од 4 до 5 дана
-5 пондера

број пондера: 90
број пондера: 10

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Списак понуђача са бројем партије за коју су изабрани као
најповољнији, доставља се уз ову Одлуку и саставни је део
исте.
6) Списак понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуде понуђача из Списка изабраних понуђача по
партијама бирају као најповољније.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана пријема исте.

