
                                                                                

   
Дел. бр.: 10/936 

Датум: 21.11.2013     

 

                                                                                              

На основу члана 108. и члана 36. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/12), директор наручиоца доноси:  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда за ЈН 54 - П/2013 
 

 

Интернет страна наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Број и датум доношења одлуке о покретању поступка: 10/868 од 01.11.2013 године 

 

Врста предмета: Добра 

 

Предмет јавне набавке, назив и шифра из општег речника набавки: добра – 

Лекови; Фармацеутски производи /33600000/  

 

Врста поступка, разлог и околности који оправдавају примену тог поступка: 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

Члан 36.став 1.тачка 3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), ако 

због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним 

догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац 

није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. 

Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 

Понуђач „Farmacija korp.Internacional“ doo, Тошин бунар 185, Београд 11070, са ким је 

наручилац-Институт имао закључен уговор доставио је обавештење о немогућности 

комплетне испоруке лекова по Уговору бр.10/478-2 од 02.09.2013 године, због чега је 

наручилац Институт раскинуо уговор због неиспуњења уговорних обавеза.  

 

Процењена вредност јавне набавке: 338.195,00 динара без ПДВ-а 

 

Број примљених понуда: три 

 

Најнижа и највиша понуђена цена (без ПДВ-а): 
Табела са ценама без ПДВ-а: 

    Phoenix pharma Farmeks Medicom 

Ред. број 

партије 

Генеричко 

име 

Јачина Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 Ondansetr tbl 4 mg 650 145,52 94.589,23 139,03 90.369,50   



on 

2 Ondansetr

on 

tbl 8 mg 320 291,05 93.137,03 279,05 89.296,00   

3 Ondansetr

on 

inj. 4 mg 500 299,62 59.924,78 293,70 146.850,00   

4 Itrakonazol kaps. 100 

mg 

200 65,87 13.174,00   55,80 11.160,00 

 

Основни подаци о понуђачима којима се додељују уговори:  

„Farmeks“ doo, Новосељански пут 40, Панчево 26000, за партије: 1, 2, 3. Вредност 

326.515,50 динара без ПДВ-а, 352.636,74 динара са ПДВ-ом, ПИБ 101051941, матични 

број 08280371 

„Medicom“ doo, Поцерска 3, Шабац 15000, за партију 4. Вредност 11.160,00 динара без 

ПДВ-а, 12.052,80 динара са ПДВ-ом, ПИБ 100126308, матични број 07595166 

 

Период важења уговора: до повлачења тражених количина 

 

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, рок 

за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о 

додели уговора на Порталу јавних набавки. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108.став 6. до 9. овог закона. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.овог 

члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде: је најнижа цена из групе исправних и 

одговарајућих понуда 

                                                                                                          

                                                                                     В.Д.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                           Проф.др Радован Богдановић 

 


