
 

Бр: 22-756 
Датум: 16.03.2018. год. 
Пожаревац 

 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), и 
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 22-755 од 16.03.2018. године, в.д директора Опште 
болнице Пожаревац доноси  

 
 
 

О Д Л У К У  
о закључењу оквирног  споразума  

 
 
  

I ЗАКЉУЧУЈЕ  СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 
1. За партије   1, 3, 12 и  19 
са понуђачем "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, на основу понуде бр.  22-657 од 09.03.2018. 
год. 
 
2. За партије 2, 9, 13, 16, 17 и 18 
са понуђачем "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд, на основу понуде бр.  22-654 од 
09.03.2018. год. 
 
3. За партије 4, 5, 6, 7, 8, 14 и 15 
са понуђачем "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 Београд, на основу понуде бр.  22-641 од 
08.03.2018. год. 
 
4. За партију 10 
са понуђачем "Licentis" Доо, ул.Бежанијских илегалаца бр. 18 б, 11 070 Нови  Београд, на основу понуде бр.  22-
653 од 09.03.2018. год. 
 
 
 
II Одлуку о закључењу оквирног споразума објавити у року од три дана од дана доношења на Портал јавних 
набавки и на интернет страници Опште болнице Пожаревац 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 07.02.2017. године донео Одлуку бр. 22-304  о покретању отвореног поступка ЈНОП 01/2018 
Лекови са Д листе лекова са циљем закључења оквирног споразума. 
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки, заводни бр. 22-324  од 
09.02.2018. године. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристиглo  је  5  понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда бр. 22-755 од 16.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је констатовала 
следеће 

 
1)  Врста предмета јавне набавке: Добра 
 
2)  Подаци о јавној набавци 

2.1 Предмет јавне набавке: Лекови са Д листе лекова 
2.2 ОРН: 33600000 - Фармацеутски производи 
2.3 Редни број јавне набавке:  ЈНОП 01/2018 
2.4 Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а ): 2.610.000,00 динара, и по партијама: 
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Партија Назив партије Процењена вредност без 
ПДВ-а у динарима 

1. Atropin sulfat 1mg/1ml inj 125.000,00 

2. Calcium gluconate 10% a 10ml inj 110.000,00 

3. Glucose 50% rast za inf 150.000,00 

4. Propafenon 35mg/10ml inj 40.000,00 

5. Hidrokortizon 10mg tbl 7.210,00 

6. Hidrokortizon 100mg pras za inj 14.400,00 

7. Levomepromazin 100mg tbl 44.950,00 

8. Acetazolamid 250mg tbl 22.500,00 

9. Litijum karbonat 300mg kaps 20.820,00 

10. Aminofilin 240mg/10ml ili 250mg/10ml rast za inj/inf 409.250,00 

11. Vinblastin 10mg/5ml pras I rastvarac za rast za inj 16.000,00 

12. Atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG pras za intravezikalni rastvor 960.000,00 

13. Ampicilin, sulbaktam 1000mg+500mg pras za rastv za inj 92.000,00 

14. Lidocain 10% sprej 64.000,00 

15. Neostigmin 0.5mg/ml rast za inj 22.500,00 

16. Noradrenalin 1mg/ml inj 88.000,00 

17. Phenilephrin 10mg/ml inj 130.000,00 

18. Mitomicin 10mg pras za inj 55.000,00 

19. Mesna (uromiteksan) 400mg inj 27.000,00 

20. Deferoxamine mesilat 500mg inj 21.820,00 

21. Dakarbazin 200mg pras za rastvor za inj/inf/ 20.446,00 

22. Fenoterol 0.05mg/ml inj/inf 169.104,00 
 
3) Наручилац је  спровео отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума на основу 
члана 32, члана 40. и члана 40а ЗЈН, објављивањем Позива за подношење понуда бр. 22-324 од 09.02.2018. године, 
Конкурсне документације бр. 22-325 од 09.02.2018.године, на Порталу јавних набавки, а по Одлуци о покретању 
поступка директора болнице бр. 22-304 од 07.02.2018. године. 
 
4) Благовремено, тј. до дана 12.03.2018. године до 13:00 часова, примљене  су понуде следећих понуђача, са 
назначеним партијама за које су поднели исте: 
 

Р.б. 
Број под којим 

је понуда 
заведена 

Датум 
пријема Назив или шифра понуђача Час 

пријема 

Партије за које 
је поднета 

понуда 

1. 22-641 08.03.2018. "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар 
бр. 3, 11 000 Београд 08:41 ч 4, 5, 6, 7, 8, 14, 

15, 16 

2. 22-653 09.03.2018. "Licentis" Доо, ул.Бежанијских илегалаца 
бр. 18 б, 11 070 Нови  Београд 08:11  ч 10 

3. 22-654 09.03.2018. "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 
19, 11 000 Београд 08:12 ч 1, 2, 7, 9, 13, 16, 

17, 18 

4. 22-655 09.03.2018.  "Uni-chem" Доо, ул.Црнотравска бр. 27, 
11 000 Београд 08:13 ч 5, 17 

5. 22-657 09.03.2018. "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 
11 000 Београд 10:25 ч 1, 2, 3, 10, 12, 13, 

16, 18, 19 
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5) Неблаговремених понуда није било  
 
6) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ 
 
7) Оквирни споразуми ће бити закључивани на процењене вредности по партијама. Износ вредности понуде 
сваког од понуђача који је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама 
добара у понуди, ће служити само као начин да се примени критеријум „најнижа понуђена цена“, односно 
рангирају пристигле понуде. 
 
Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирних споразума ће бити закључивани по 
реалним потребама највише до вредности истих (оквирних споразума) и у току њиховог трајања. Из наведеног 
следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са 
добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања 
оквирног споразума. 
 
 
8) Стручну оцену понуда за предметну јавну набавку Комисија је извршила по партијама проверавајући 
рачунски сваку до њих, констатујући све податке из понуда, оцењујући их и рангирајући (од најповољније), те 
на основу тога предлажући одговорном лицу са којим од понуђача да закључи оквирни споразум, и то на следећи 
начин: 
 
партија 1 → Atropin sulfat 1mg/1ml inj   
Процењена вредност износи 125.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 
 

 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе 

Дидића  бр. 19, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-654 од 09.03.2018. год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  
бр. 2, 11 000 Београд, бр.понуде   

22-657 од 09.03.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а: 143.500,00 динара 125.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  
са ПДВ-ом: 157.850,00  динара  137.500,00  динара  

Рок плаћања: 60 дана 90 дана 

Рок испоруке: 1 дан 1  дан 

Важење понуде: 120 дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
 
За партију 1 → Atropin sulfat 1mg/1ml inj  , понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Ino-pharm " 
Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд,  у укупном износу 125.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 137.500,00  
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-657 од 09.03.2018. год.. , понуђача "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 
Београд у укупном износу 125.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 137.500,00  динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 143.500,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 157.850,00  динара. 
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партија  2 → Calcium gluconate 10% a 10ml inj  
Процењена вредност износи 110.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  
бр. 19, 11 000 Београд, бр.понуде 22-

654 од 09.03.2018. год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  
бр. 2, 11 000 Београд, бр.понуде   

22-657 од 09.03.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а: 62.800,00 динара 104.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  
са ПДВ-ом: 69.080,00   динара  114.400,00   динара  

Рок плаћања: 60 дана 90 дана 

Рок испоруке: 1  дан 1  дан 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 2 → Calcium gluconate 10% a 10ml inj, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд,  у укупном износу 62.800,00 динара  без ПДВ-а, а са 
ПДВ-ом 69.080,00   динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих 
обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-654 од 09.03.2018. год... , понуђача понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 
19, 11 000 Београд у укупном износу 62.800,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 69.080,00   динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 22-657 од 09.03.2018. год.. , понуђача "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд 
у укупном износу 104.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 114.400,00   динара 
 
партија 3 → Glucose 50% rast za inf 
Процењена вредност износи 150.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, 
бр.понуде   22-657 од 09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а:  150.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 165.00,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 

Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 120 дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 3 → Glucose 50% rast za inf једину понуду поднео је понуђач "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 
11 000 Београд,  у укупном износу 150.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 165.00,00  динара. Комисија констатује 
да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-657 од 09.03.2018. год. понуђача"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 
Београд  у укупном износу 150.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 165.00,00  динара  
 
партија 4 → Propafenon 35mg/10ml inj 
Процењена вредност износи 40.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 
Београд, бр.понуде 22-641 од 08.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 21.777,50 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом:  23.955,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 60  дана 

Рок употребе:  6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 4 → Propafenon 35mg/10ml inj једину понуду поднео је понуђач "Farmalogist" доо  ул.Миријевски 
булевар бр. 3, 11 000 Београд,  у укупном износу 21.777,50 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 23.955,00  динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-641 од 08.03.2018. год. понуђача"Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд  у укупном износу 21.777,50 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 23.955,00  динара 
 
партија  5 → Hidrokortizon 10mg tbl 
Процењена вредност износи 7.210,00 динара  без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
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"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 3, 
11 000 Београд, бр.понуде 22-

641 од 08.03.2018. год. 

"Uni-chem" Доо, ул.Црнотравска 
бр. 27, 11 000 Београд, бр.понуде 

22-655 од 09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 5.700,00 динара 6.490,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 6.270,00  динара  7.139,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 30 дана 
Рок испоруке: 1 дан 5  дана 

Важење понуде: 60  дана 120 дана 

Рок употребе:  6 месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
За партију 5 → Hidrokortizon 10mg tbl, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 Београд  у укупном износу 5.700,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 6.270,00  
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-641 од 08.03.2018. год., понуђача понуђача "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар 
бр. 3, 11 000 Београд у укупном износу 5.700,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 6.270,00  динара. 
 
II (друга): Понуда бр. 22-655 од 09.03.2018. год. , понуђача ""Uni-chem" Доо, ул.Црнотравска бр. 27, 11 000 Београд 
у укупном износу 6.490,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 7.139,00   динара 
 
партија 6→ Hidrokortizon 100mg pras za inj  
Процењена вредност износи 14.400,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 
Београд, бр.понуде 22-641 од 08.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а:  11.400,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 12.540,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 60 дана 
Рок употребе:  6 месеци 
Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 6 → Hidrokortizon 100mg pras za inj  једину понуду поднео је понуђач "Farmalogist" доо  ул.Миријевски 
булевар бр. 3, 11 000 Београд,  у укупном износу 11.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 12.540,00  динара. 
Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу 
члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
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Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-641 од 08.03.2018. год. понуђача"Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд  у укупном износу 11.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 12.540,00  динара 
 
партија  7 → Levomepromazin 100mg tbl 
Процењена вредност износи 44.950,00 динара  без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд, бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

"Medikunion" Доо, ул. Љубе 
Дидића  бр. 19, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-654 од 09.03.2018. 

год. 
Укупна вредност понуде без  ПДВ-а:  40.000,00 динара 54.250,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 44.000,00   динара  59.675,00 динара  

Рок плаћања: 90 дана 60 дана 
Рок испоруке: 1 дан 1 дан 

Важење понуде:  60 дана 120 дана 

Рок употребе:  6 месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
 
За партију 7 → Levomepromazin 100mg tbl, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Farmalogist" 
доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 Београд  у укупном износу 40.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 
44.000,00  динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних 
услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених 
предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених 
предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 
ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно 
рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-641 од 08.03.2018. год., понуђача понуђача "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар 
бр. 3, 11 000 Београд у укупном износу 40.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 44.000,00  динар. 
 
II (друга): Понуда бр. 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 54.250,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 59.675,00   динара 
 
партија 8 → Acetazolamid 250mg tbl 
Процењена вредност износи 22.500,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 
Београд, бр.понуде 22-641 од 08.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 6.489,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом:   7.137,00 динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 60 дана 

Рок употребе:  6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 8 → Acetazolamid 250mg tbl једину понуду поднео је понуђач "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар 
бр. 3, 11 000 Београд,  у укупном износу 6.489,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 7.137,00 динара. Комисија констатује 
да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-641 од 08.03.2018. год. понуђача"Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд  у укупном износу 6.489,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 7.137,00 динара. 
 
партија 9 → Litijum karbonat 300mg kaps  
Процењена вредност износи 20.820,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-654 од 09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 50.100,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 55.110,00  динара  

Рок плаћања: 60 дана 
Рок испоруке: 1  дан 

Важење понуде: 120 дана 

Рок употребе:  6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 9 → Litijum karbonat 300mg kaps једину понуду поднео је понуђач "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  
бр. 19, 11 000 Београд,  у укупном износу 50.100,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 55.110,00  динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
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I (најповољнија): Понуда бр. 22-654 од 09.03.2018. год. понуђача"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 50.100,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 55.110,00  динара. 
 
партија  10 → Aminofilin 240mg/10ml ili 250mg/10ml rast za inj/inf   
Процењена вредност износи 409.250,00 динара  без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 

"Licentis" Доо, ул.Бежанијских 
илегалаца бр. 18 б, 11 070 Нови  

Београд, бр.понуде 22-653 од 
09.03.2018. год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће 
Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, 

бр.понуде   22-657 од 09.03.2018. 
год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 350.318,00 динара 409.250,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 385.349,80  динара  450.175,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 1  дан 

Важење понуде: 60 дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / понуђена јачина лека240mg/10ml   
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да да 

 
За партију 10 → Aminofilin 240mg/10ml ili 250mg/10ml rast za inj/inf  , понуду са најнижом понуђеном ценом поднео 
је понуђач "Licentis" Доо, ул.Бежанијских илегалаца бр. 18 б, 11 070 Нови  Београд у укупном износу 40.000,00 
динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 44.000,00  динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио 
доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и 
додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. 
став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље 
разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-653 од 09.03.2018. год., понуђача понуђача "Licentis" Доо, ул.Бежанијских илегалаца 
бр. 18 б, 11 070 Нови  Београд у укупном износу 350.318,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 385.349,80  динара. 
 
II (друга): Понуда 22-657 од 09.03.2018. год. , Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд у укупном 
износу 409.250,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 450.175,00  динара 
 
партија 11 → Vinblastin 10mg/5ml pras I rastvarac za rast za inj 
Процењена вредност износи  16.000,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 12 → Atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG pras za intravezikalni rastvor 
Процењена вредност износи 960.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
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 "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, 
бр.понуде   22-657 од 09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а:  882.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 970.200,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 120 дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
 
За партију 12 → Atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG pras za intravezikalni rastvor једину понуду поднео 
је понуђач "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд,  у укупном износу 882.000,00 динара  без ПДВ-
а, а са ПДВ-ом 970.200,00  динара. Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу 
свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова 
постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-657 од 09.03.2018. год. понуђача"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 
Београд  у укупном износу 882.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 970.200,00  динар динара. 
 
партија  13 → Ampicilin, sulbaktam 1000mg+500mg pras za rastv za inj 
Процењена вредност износи 92.000,00динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  
бр. 19, 11 000 Београд, бр.понуде 22-

654 од 09.03.2018. год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  
бр. 2, 11 000 Београд, бр.понуде   

22-657 од 09.03.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а: 63.780,00 динара 88.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  
са ПДВ-ом: 70.158,00  динара   96.800,00  динара  

Рок плаћања: 60 дана  90 дана 

Рок испоруке: 1 дан  1 дан 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 

Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 13 → Ampicilin, sulbaktam 1000mg+500mg pras za rastv za inj, понуду са најнижом понуђеном ценом 
поднео је понуђач "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд у укупном износу 63.780,00 динара  
без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 70.158,00  динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о 
испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних 
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услова постављених предметном конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, 
постављених предметном конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 
1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, 
односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 63.780,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 70.158,00  динара. 
 
II (друга): Понуда 22-657 од 09.03.2018. год. , Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд у укупном 
износу 88.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 96.800,00    динара 
 
партија 14 → Lidocain 10% sprej  
Процењена вредност износи 64.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 
Београд, бр.понуде 22-641 од 08.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а:  41.128,40 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом:  45.241,20  динара  

Рок плаћања: 90 дана 

Рок испоруке: 1  дан 

Важење понуде: 60 дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 

Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
Комисија је дана 16.03.2018. године упутила понуђачу „Farmalogist“ доо  из Београда, захтев за саглашношћу за 
исправку рачунских грешака које је  утврдила. За предметну партију  понуђена је јединична цена од 1028,00 динара без 
пдв-а и 1.131,03 динара са пдв-ом односно укупно 41.128,40 динара без пдв-а и 45.241,20 динара са пдв-ом  и укупном 
вредношћу понуде од 205.179,90 динара без пдв-а и 225.698,20 динара са пдв-ом  .Рачунском  провером утврдили смо 
да понуђена јединична цена без пдв-а за партију бр.14 од 1.028,00 динара увећана за вредност пдв-а од 10% износи 
1.130,80 динара   помножена са количинама за партију 14 износи 41.120,00 динара без пдв-а и 45.232,00 са пдв-ом, те 
укупна вредност понуде износи 205.171,50 динара без пдв-а и 225.688,65 динара са пдв-ом.   
Понуђач сe  истог дана сагласио са исправком дописом наш заводни бр. 22-754 од 16.03.2018. године те се понуда узима 
у даље разматрање и рангирање.  
 
За партију 14 → Lidocain 10% sprej једину понуду поднео је "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд,  у укупном износу 41.120,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 45.232,00  динара. Комисија констатује да је 
поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези члана 
77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-641 од 08.03.2018. год. понуђача"Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд  у укупном износу 41.120,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 45.232,00  динара. 
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партија 15 → Neostigmin 0.5mg/ml rast za inj  
Процењена вредност износи 22.500,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 
Београд, бр.понуде 22-641 од 08.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 18.285,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 20.115,00  динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке:  1 дан 

Важење понуде: 60  дана 

Рок употребе:  6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 

 
За партију 15 → Neostigmin 0.5mg/ml rast za inj једину понуду поднео је "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар 
бр. 3, 11 000 Београд,  у укупном износу 18.285,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 20.115,00  динара. Комисија 
констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. 
а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном 
документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном 
документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних 
недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-641 од 08.03.2018. год. понуђача"Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 
000 Београд  у укупном износу 18.285,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 20.115,00  динара. 
 
партија  16 → Noradrenalin 1mg/ml inj  
Процењена вредност износи 88.000,00 без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:3 
Број прихватљивих понуда:3 
 

 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар 

бр. 3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 
000 Београд, бр.понуде 

22-654 од 09.03.2018. 
год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће 
Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, 

бр.понуде   22-657 од 
09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а:  60.400,00 динара 51.200,00 динара 88.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  са 
ПДВ-ом: 66.440,00  динара  56.320,00  динара  96.800,00   динара  

Рок плаћања:  90 дана 60 дана 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 1 дан 1  дан 
Важење понуде: 60  дана 120  дана 120  дана 
Рок употребе:  6 месеци 6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке 
ОБП 

Ф-цо магацин апотеке 
ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 

понуђен Noradrenalin 
1mg/ml tartarat ampl 2mg/ml  
што одговара Noradrenalin 

1mg/ml  
Понуда попуњена према 
упутству из конкурсне 
документације: 

да да да 
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За партију 16 → Noradrenalin 1mg/ml inj, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Medikunion" 
Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд у укупном износу 51.200,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 56.320,00  
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 51.200,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 56.320,00  динара. 
 
II (друга): Понуда 22-641 од 08.03.2018. год., "Farmalogist" доо  ул.Миријевски булевар бр. 3, 11 000 Београд у 
укупном износу 60.400,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 66.440,00  динара 
 
III (трећа): Понуда 22-657 од 09.03.2018. год., "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд у укупном 
износу 88.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 96.800,00  динара 
 
партија  17 → Phenilephrin 10mg/ml inj 
Процењена вредност износи 130.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  
бр. 19, 11 000 Београд, бр.понуде 22-

654 од 09.03.2018. год. 

"Uni-chem" Доо, ул.Црнотравска 
бр. 27, 11 000 Београд, бр.понуде 

22-655 од 09.03.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а: 63.500,00 динара 73.950,00 динара 

Укупна вредност понуде  
са ПДВ-ом: 69.850,00  динара  81.345,00  динара  

Рок плаћања: 60 дана 30 дана 

Рок испоруке: 1  дан 5 дана 

Важење понуде: 120 дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 17 → Phenilephrin 10mg/ml inj, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Medikunion" 
Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд у укупном износу 63.500,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 69.850,00  
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 63.500,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 69.850,00  динара. 
 
II (друга): Понуда 22-655 од 09.03.2018. год., "Uni-chem" Доо, ул.Црнотравска бр. 27, 11 000 Београд у укупном 
износу 73.950,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 81.345,00 динара 
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партија 18 → Mitomicin 10mg pras za inj  
Процењена вредност износи 55.000,00  динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:2 
Број прихватљивих понуда:2 
 

 
"Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  
бр. 19, 11 000 Београд, бр.понуде 22-

654 од 09.03.2018. год. 

"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  
бр. 2, 11 000 Београд, бр.понуде   

22-657 од 09.03.2018. год. 
Укупна вредност понуде без  
ПДВ-а: 30.000,00 динара 55.000,00 динара 

Укупна вредност понуде  
са ПДВ-ом: 33.000,00  динара  60.500,00  динара  

Рок плаћања: 60 дана 90 дана 

Рок испоруке: 1  дан 1  дан 

Важење понуде: 120  дана 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 6 месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / / 
Понуда попуњена према упутству из 
конкурсне документације: да да 

 
За партију 18 → Mitomicin 10mg pras za inj, понуду са најнижом понуђеном ценом поднео је понуђач "Medikunion" 
Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 Београд у укупном износу 30.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 33.000,00  
динара.  Комисија констатује да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у 
смислу члана 75. а у вези члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном 
конкурсном документацијом у смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном 
конкурсном документацијом, што понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом 
без битних недостатака у вези члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда 22-654 од 09.03.2018. год., понуђача "Medikunion" Доо, ул. Љубе Дидића  бр. 19, 11 000 
Београд у укупном износу 30.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 33.000,00  динара. 
 
II (друга): Понуда 22-657 од 09.03.2018. год., "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд у укупном 
износу 55.000,00 динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 60.500,00  динара 
 
партија 19 → Mesna (uromiteksan) 400mg inj  
Процењена вредност износи 27.000,00 динара без ПДВ-а 
Број приспелих понуда:1 
Број прихватљивих понуда:1 
 

 "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 Београд, 
бр.понуде   22-657 од 09.03.2018. год. 

Укупна вредност понуде без  ПДВ-а: 26.280,00 динара 

Укупна вредност понуде  са ПДВ-ом: 28.908,00   динара  

Рок плаћања: 90 дана 
Рок испоруке: 1 дан 

Важење понуде: 120  дана 

Рок употребе:  6  месеци 

Место испоруке Ф-цо магацин апотеке ОБП 

Евентуалне напомене: / 
Понуда попуњена према упутству из конкурсне 
документације: да 
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За партију 19 → Mesna (uromiteksan) 400mg inj једину понуду поднео је "Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 
11 000 Београд,  у укупном износу 26.280,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 28.908,00  динара. Комисија констатује 
да је поменути понуђач у понуди доставио доказе о испуњењу свих обавезних услова у смислу члана 75. а у вези 
члана 77. став 1. тачке од 1) до 5) ЗЈН и додатних услова постављених предметном конкурсном документацијом у 
смислу члана 76. а у вези члана 77. став 2. ЗЈН, постављених предметном конкурсном документацијом, што 
понуду чини прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и понудом без битних недостатака у вези 
члана 106. ЗЈН, и иста се узима у даље разматрање, односно рангирање.  
 
Након прегледа, рачунске провере и стручне оцене понуда Комисија је утврдила да су се стекли услови за рангирање 
прихватљиве и понуде без битних недостатака из претходног става овог Извештаја (од најповољније): 
 
I (најповољнија): Понуда бр. 22-657 од 09.03.2018. год. понуђача"Ino-pharm " Доо, ул. Браће Ковач  бр. 2, 11 000 
Београд,  у укупном износу 26.280,00  динара  без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 28.908,00  динара . 
 
партија 20 → Deferoxamine mesilat 500mg inj  
Процењена вредност износи  21.820,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
партија 21 → Dakarbazin 200mg pras za rastvor za inj/inf/ 
Процењена вредност износи  20.446,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
 партија 22 → Fenoterol 0.05mg/ml inj/inf  → динара 
Процењена вредност износи  169.104,00 динара без ПДВ-а 
Није пристигла ниједна понуда. 
 
9) Узимајући у обзир све наведено, а пре свега у тачки 8. овог Извештаја, те применом критеријума за 
оцењивање (вредновање) понуда „најнижа понуђена цена“ Комисија је предлаже одговорном лицу ОБ 
„Пожаревац“ да закључи оквирне споразуме по партијама (на процењене вредности истих), и то са следећим 
понуђачима: 
 

Р.бр. 
партије Назив  партије Назив понуђача и број 

понуде 
Вредност без ПДВ-а 

у динарима 
Вредност са ПДВ-

ом у динарима 

1. Atropin sulfat 1mg/1ml inj 

"Ino-pharm " Доо, ул. 
Браће Ковач  бр. 2, 11 000 

Београд, бр.понуде   22-657 
од 09.03.2018. год. 

125.000,00 137.500,00 

2. Calcium gluconate 10% a 10ml 
inj 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

110.000,00 121.000,00 

3. Glucose 50% rast za inf 

"Ino-pharm " Доо, ул. 
Браће Ковач  бр. 2, 11 000 

Београд, бр.понуде   22-657 
од 09.03.2018. год. 

150.000,00 165.000,00 

4. Propafenon 35mg/10ml inj 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

40.000,00 44.000,00 

5. Hidrokortizon 10mg tbl 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

7.210,00 7.931,00 

6. Hidrokortizon 100mg pras za inj 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

14.400,00 15.840,00 
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Р.бр. 
партије Назив  партије Назив понуђача и број 

понуде 
Вредност без ПДВ-а 

у динарима 
Вредност са ПДВ-

ом у динарима 

7. Levomepromazin 100mg tbl 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

44.950,00 49.445,00 

8. Acetazolamid 250mg tbl 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

22.500,00 24.750,00 

9. Litijum karbonat 300mg kaps 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

20.820,00 22.902,00 

10. Aminofilin 240mg/10ml ili 
250mg/10ml rast za inj/inf 

"Licentis" Доо, 
ул.Бежанијских илегалаца 

бр. 18 б, 11 070 Нови  
Београд, бр.понуде 22-653 

од 09.03.2018. год. 

409.250,00 450.175,00 

12. 
Atenuirani bacili Mycobacterium 
bovis, soj BCG pras za 
intravezikalni rastvor 

"Ino-pharm " Доо, ул. 
Браће Ковач  бр. 2, 11 000 

Београд, бр.понуде   22-657 
од 09.03.2018. год. 

960.000,00 1.056.000,00 

13. 
Ampicilin, sulbaktam 
1000mg+500mg pras za rastv za 
inj 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

92.000,00 101.200,00 

14. Lidocain 10% sprej 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

64.000,00 70.400,00 

15. Neostigmin 0.5mg/ml rast za inj 

"Farmalogist" доо  
ул.Миријевски булевар бр. 

3, 11 000 Београд, 
бр.понуде 22-641 од 

08.03.2018. год. 

22.500,00 24.750,00 

16. Noradrenalin 1mg/ml inj 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

88.000,00 96.800,00 

17. Phenilephrin 10mg/ml inj 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

130.000,00 143.000,00 

18. Mitomicin 10mg pras za inj 

"Medikunion" Доо, ул. 
Љубе Дидића  бр. 19, 11 

000 Београд, бр.понуде 22-
654 од 09.03.2018. год. 

55.000,00 60.500,00 

19. Mesna (uromiteksan) 400mg inj 

"Ino-pharm " Доо, ул. 
Браће Ковач  бр. 2, 11 000 

Београд, бр.понуде   22-657 
од 09.03.2018. год. 

27.000,00 29.700,00 
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