
1 
 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
ИНЂИЈА, Српскоцрквена 5 
Број: 01.5-2-12/2014 
Дана, 10.03.2014. године 
Тел. 022/561-282 
 

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  број 
124/12), и извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈН број 01.5-2-10/2014 године 
од 07.03.2014.године, директор ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије  доноси 
следећу  

 
О Д Л У К У 

о додели уговора у ППБОПЗПП  број 2/2014 
 

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Потрошног материјала ( траке и ланцете) за 
ACCU- CHEK апарате СЕ ДОДЕЉУЈЕ  ПОНУЂАЧУ:   

1. Д.О.О „Аdoc“ Београд, Милорада Јовановића 11, на основу понуде број  
01.5-2-9/2014. године од 06.03.2014.године. 

 
Понуђачи набавку извршавају самостално.  
Период важења уговора : 12 месеци односно до испуњења уговорених 

обавеза. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 27.02.2014. године донео Одлуку о покретању преговарачког 
поступка без објавиљивања позива за подношење понуда број 2/2014, за јавну набавку 
добара Потрошног материјала ( траке и ланцете) за ACCU- CHEK апарате за 
самоконтролу нивоа шећера у крви, који се издају осигураним лицима преко службе за 
фармацеутску здравствену делатност –апотеке Дома Здравља «Др Милорад-Мика 
Павловић» из Инђије, ознака из Општег речника набавке 33140000 – Медицински 
потрошни материјал на период од годину дана, а у складу са позитивним Мишљењем од 
Управе за јавне набавке Београд,број 404-02-205/14 од 24.02.2014. године.  
 Обавештење о покретању покретању преговарачког поступка без објавиљивања 
позива за подношење понуда објављено  је на Порталу ЈН дана 27.02.2014.године, на 
сајту Дома здравља Инђија и прослеђено потенцијалном понуђачу.  
 Јавно отварање понуда и преговарање је било дана 07.03.2014.године. Након 
спроведеног преговарачког поступка Комисија за ЈН је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом. Комисија за ЈН је констатовала следеће: 

1.) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је набавка  
Потрошног материјала ( траке и ланцете) за ACCU- CHEK апарате за самоконтролу нивоа 
шећера у крви, који се издају осигураним лицима преко службе за фармацеутску 
здравствену делатност –апотеке Дома Здравља «Др Милорад-Мика Павловић» из Инђије, 
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ознака из Општег речника набавке 33140000 – Медицински потрошни материјал на период 
од годину дана. 
 

2.) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ 
НАБАВКУ  

Предметна јавна набавка  планирана је  у плану набавки на позицији конта 523100- Залихе 
робе за даљу продају . 
 

3.) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Укупна процењена вредност износи 2.474.034,00  динарабез ПДВ-а. 

Red br  Naziv pomagala Proizvo đač Jed mere Koli čina 
Cena po 
jed mere 
(bez PDV) 

Iznos bez 
PDV 

1 

Test trake za 
samokontrolu nivoa 
šećera u krvu za 
aparat ACCU-CHEK 
ACTIVE  

Roche 
diagnostics Kutija/50 kom 920 1,682.00 1,547,440.00 

2 

Test trake za 
samokontrolu nivoa 
šećera u krvu za 
aparat ACCU-CHEK 
PERFORMA  

Roche 
diagnostics Kutija/50 kom 520 1,682.00 874,640.00 

3 

Lancete za 
samokontrolu nivoa 
šećera u krvi za aparat 
ACCU-CHEK 
SOFTCLIX 

Roche 
diagnostics Kutija/25 kom 100 262.50 26,250.00 

4 

Lancete za 
samokontrolu nivoa 
šećera u krvi za aparat 
ACCU-CHEK 
MULTICLIX 

Roche 
diagnostics Kutija/204 kom 12 2,142.00 25,704.00 

TOTAL: 2,474,034.00 
4.) ВРЕДНОСТ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 
Укупна цена без ПДВ-а  2.474.034,00 

Укупна цена са ПДВ-ом 2.721.437,40 

Рок и начин плаћања 120 dana 
Финансијски попуст  0,00 

 
Рок испоруке 1 dan od dana prijema 

narudzbenice 
Место и начин испоруке Fco naručilac 
Квалитет производа и остали технолошки 
елементи понуде 

Rok upotrebe minimalno 9 
meseci od dana izvršene 
isporuke. ALIMS  
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5.) ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ  
 Комисија је констатовала да према достављенoj понуди нема одступања у погледу 
процењене вредности. 
 

6.) АКО ЈЕ СПОВЕДЕН ПОСТУПАК КОЈИ НИЈЕ ОТВОРЕН ИЛИ РЕСТРИКТИВНИ 
ПОСТУПАК, РАЗЛОГЕ И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ОПРАВДАВАЈУ ПРИМЕНУ ТОГ 
ПОСТУПКА.  
Спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН, 

проузрокована је због техничких, односно уметничких  разлога предмета јавне набавке 
или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, када набавку може извршити 
само одређени понуђач. 

Потрошни материјал  ( траке и ланцете) за ACCU-CHEK  апарате за самоконтролу 
нивоа шећера у крви, који се издају осигураним лицима преко службе за фармацеутску 
здравствену делатност –апотеке Дома здравља «Др Милорад-Мика Павловић» из 
Инђије , која су предмет набавке, су усаглашена према врсти апарата које поседују 
наши пацијенти и на којима се  користе искључиво оригинални потрошни материјал, јер 
је у притању затворен систем.  

Служба за фармацеутску здравствену делатност Дома здравља „Др Милорад М 
Павловић“ Инђија, предметно добро може набавити искључиво од  понуђача Д.О.О 
„Аdoc“ Београд, Милорада Јовановића 11, будући да је он именован као једини  
дистрибутер за територију РС и заступник ACCU-CHEK асортимана производа које 
производи „Roche Diagnostics“ Пољска, a све у складу са Позитивним мишљењем 
Управе за јавне набавке Београд,број 404-02-205/14 од 24.02.2014. године, наш број 01-
68/4 који смо упутили  12.02.2014.године. 

 
7.) ОСНОВНЕ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧИМА 

Благовремено тј. до дана 07.03.2014. године до 10 сати, пристигла је понуда и 
то од  понуђача:  

Број под којим је 
понуда заведена                     Назив или шифра понуђача    __         Датум пријема             Сат  

1.  01.5-2-9/2014           Д.О.О „Аdoc“ Београд,                         06.03.2014                  10:00 
                                   Милорада Јовановића 11 

 
Неблаговремено пристиглих понуда није било. 

 
8.) УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА: 
Поднета је једна понуда. 
 

9.) ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОГ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И 
ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ ТИХ ПОНУДА 

Нема таквих понуда. 
 

10.)НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА 
Дом здравља ’’Др Милорад Мика Павловић’’ Инђија ће доделити уговор 

применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 




