
ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА 

Сента, Бошка Југовића 6. 

Број: 11-415/21 

Дана:  29.08.2014. године 

       С  Е  Н  Т  А 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

бр.124/2012), на основу Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке  

мале вредности број  11-415/20A    по  позиву од 12.08.2014. године, директор Дома 

здравља Сента,  дана 29.08.2014.  године донео је следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели Уговора о јавној набавци мале вредности 

 

              ПРИХВАТАМ предлог Комисије за јавне набавке Дома здравља  Сента у 

поступку јавне набавке добара: 33140000 Медицински потрошни материјал – 

обликован по партијама за потребе Дома здравља Сента,  процењене вредности: 

2.667.000,00  дин, број набавке  5/2014   који је дат у Извештају Комисије број 11-

415/20А.  

               ДОДЕЉУЈЕМ Уговор о јавној набавци мале вредности  понуђачу:  

 

1.) За партију 1: Завојни материјал: 33141113, 33141117,  33141114  - Синофарм 

д.о.о., Косте Нађа 31., Београд по  понуђеној цени oд   352.960,00 динара без ПДВ 

односно 423.552,00 са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-415/10. 

 

2.) За партију 2: Потрошни материјал:  33141420, 24455000, 33141615 - ПММ 

СУРГИКАЛ МЕД д.о.о. Земун по  понуђеној цени oд 514.462,41 динара без ПДВ 

односно 606.541,62 дин. са ПДВ, понуда заведена под бројем 11-415/12А.  

                 

3.) За  партију 3: Игле и шприцеви: 33141320, 33141310 - Пан Стар д.о.о., Которска 

61б, Нови Сад по  понуђеној цени oд  307.077,75  динара без ПДВ односно   337.785,53 

дин. са ПДВ,   понуда заведена под бројем 11-415/16.  

 

        Ова Одлука ће се доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

           Наручилац је на основу позива за подношење понуда од 12.08.2014.                  

године у поступку јавне набавке мале вредности добара: Медицински потрошни 

материјал – обликован по партијама за потребе Дома здравља Сента, процењене 

вредности  2.667.000,00 динара прибавио  понуде за сваку партију предметне набавке. 

Комисија за јавне набавке мале вредности у саставу: 

          1.)  Касап Марија, медицинска сестра, председник, 

           2.) Koшик Марта, дипл. економиста, члан, 

           3.) Микуш Норберт, дипломирани правник, члан. 

 је извршила вредновање приспелиих понуда дана  22.08.2014. године те је поднела 

извештај о стручној оцени понуда бр. 11-415/20A: 

- За партију 1: Завојни материјал: 33141113, 33141117,  33141114  процење 

вредности 1.000.000,00 динара наручилац је прибавио 6  понуда, које су све биле 

благовремене, одговарајуће и прихватљиве. Понуде које су одбијене због више цене у 



односу на најповољнију понуду:  Медицински депо плус, Димитрија Аврамовића 4а, 

Нови Сад (понуда је заведена под бројем 11-415/5), Гросис д.о.о., Пантелејска 77.,  Ниш 

(11-415/7), Лавија д.о.о., Бачка 47., Земун (11-415/11), ПММ Сургикал мед д.о.о. 

Пазовачки пут 16а, Земун ( 11-415/12), Пан Стар д.о.о., Которска 61б, Нови Сад (11-

415/14). Комисија је предложила да се прихвата понуда понуђача Синофарм д.о.о., 

Косте Нађа 31., Београд по  понуђеној цени oд   352.960,00 динара без ПДВ односно 

423.552,00 са ПДВ, јер под истим условима нуди најнижу цену,  понуда заведена под 

бројем 11-415/10; 

- За партију 2: Потрошни материјал:  33141420, 24455000, 33141615 процењене 

вредности 1.000.000,00 динара наручилац је прибавио 3  понуде које  су све биле 

благовремене, одговарајуће и прихватљиве.  Понуђач  Гросис д.о.о., Пантелејска 77.,  

Ниш  се повлачио из учешћа у Партији 2. Одбијена је понуда понуђача Пан Стар д.о.о., 

Которска 61б, Нови Сад  због више цене у односу на најповољнију понуду, понуда је 

заведена под бројем: 11-415/15. Комисија је предложила да се прихвата понуда 

понуђача ПММ СУРГИКАЛ МЕД д.о.о. Земун по  понуђеној цени oд 514.462,41 динара 

без ПДВ односно 606.541,62 дин. са ПДВ,  јер под истим условима нуди најнижу цену, 

понуда заведена под бројем 11-415/12А.  

 - За  партију 3: Игле и шприцеви: 33141320, 33141310 наручилац је прибавио 3  

понуде, које су све биле благовремене. Одбијене су понуде као неприхватљиве: Гросис 

д.о.о.,Ниш и  Медицински депо плус, Нови Сад јер нису доставили узорак за иглу 

димензије 0,7x50 мм већ су доставили узорак за иглу 0,7x40 мм. Комисија је 

предложила да се прихвата понуда понуђача Пан Стар д.о.о., Которска 61б, Нови Сад 

по  понуђеној цени oд   307.077,75  динара без ПДВ односно   337.785,53 дин. са ПДВ, 

јер је једина прихватљива понуда, понуда заведена под бројем 11-415/16.   

  

 

         Из свих изнетих разлога директор Дома здравља Сента је као овлашћени орган 

наручиоца применом члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у 

диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                            Директор Дома здравља Сента 

                                                                                                

 

                                                                                                  ___________________ 

                                                                                                     др Шурјан Густав 


