Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки, порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца дана
02.06.2016. године.Измена и допуна конкурсне документације- Измена бр. 1 објављена је на
Порталу јавних набавки, порталу јавних набавки града Београда и интернет страници
Наручиоца дана 10.06.2016 године. Као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Поступак отварања понуда вођен је дана 20.06.2016 год са почетком у 10,00 часова о чему је
Комисија за Јавну набавку сачинила Записник бр. 02/1037/12 од 20.06.2016 године.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.(Извештај о стручној оцени понуда бр. 02/1037/12/1 од
29.06.2016 године)

Благовремено тј. до дана 20.06.2016.г. до 09,00 сати, пристигле су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
02/II/2040
02/II/2077
02/II/2042
02/2042/1
02/2088

02/II/2102
02/II/2123

Назив понуђача
,,Флора Комерц '' д.о.о
,,Флора Комерц '' д.о.о- Измена понуде за ЈН
15-2016 - Партија 1- Завојни материјал
,,Гросис'' д.о.о
,,Гросис'' д.о.о- општа документација
,,Гросис'' д.о.о- Допуна понуде за ЈН бр. 152016 по измени конкурсне документације од
10.06.2016 године за Партију 1- Завојни
материјал
,,M-Line’’ d.o.o
,,Синофарм'' д.о.о

Датум и сат пријема
13.06.2016 год у 08,54 часова
15.06.2016 год у 08,40 часова
13.06.2016 год у 08,57 часова
13.06.2016 год у 08,57 часова
16.06.2016 год у 08,00 часова

16.06.2016 год у 12,50 часова
20.06.2016 год у 07,30 часова

Неблаговремених понуда нема.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде ,
евентуално други подаци о понуди и стручна оцена понуде:
1) Редни број понуде:
02/II/2040
Назив или шифра понуђача:
,,Флора Комерц '' д.о.о, Рајићева бр. 55, Горњи Милановац
02/II/2077- Измена понуде за ЈН 15-2016 - Партија 1- Завојни материјал
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 721.941,00 дин без Пдв-а, 866.329,20 дин са Пдв-ом.
Начин,рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 1

дан ( не више од 5 дана ), од дана уредно примљеног требовања.

Важност понуде: 70 дана ( не краће од 60 дана од дана отварања понуда )
Начин подношења понуде: самостално
- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације ( Обрасци бр 1-7 и Модел Уговора ) – У складу
са начином конкурисања - достављени
- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом
за ЈН 15-2016. – достављени
- Решење АПР – Регистар понуђача +
-Решење Министарства здравља +
- Изјава понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне набавке +
- Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време подношења понуде +
- Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије +
Понуда је поднета у складу са Изменом конкурсне документације – Изменом бр. 1

Стручна оцена понуде:
Комисија је приликом стручне оцене понуда констатовала да је понуђач понуду поднео самостално
и да је испунио услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене законом и конкурсном
документацијом.Комисија није уочила рачунске грешке.
Комисија оцењује да понуда нема битан недостатак у смислу члана 106 Закона.
Понуда је оцењена као прихватљива.

2) Редни број понуде:
02/II/2042 и 02/2042/1- Општа документација
Назив или шифра понуђача:
,,Гросис'' д.о.о, ул. Пантелејска 77, Ниш
02/2088- Допуна понуде за ЈН бр. 15-2016 по измени конкурсне документације од 10.06.2016
године за Партију 1- Завојни материјал
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 795.097,75 дин без Пдв-а,874.607,53 дин са Пдв-ом.
Начин,рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 1 дан ( не више од 5 дана ), од дана уредно примљеног требовања.
Важност понуде: 60 дана ( не краће од 60 дана од дана отварања понуда )
Начин подношења понуде: самостално
- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације ( Обрасци бр 1-7 и Модел Уговора ) – У складу
са начином конкурисања - достављени
- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом
за ЈН 15-2016. – достављени
- Решење АПР – Регистар понуђача +
-Решење Министарства здравља број +
- Изјава понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне набавке +
- Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време подношења понуде +
- Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије +
Понуда је поднета у складу са Изменом конкурсне документације – Изменом бр. 1
Стручна оцена понуде:
Комисија је приликом стручне оцене понуда констатовала да је понуђач понуду поднео самостално
и да није испунио све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене законом и
конкурсном документацијом.Комисија није уочила рачунске грешке.
Приликом стручне оцене понуде и прегледа свих достављених и тражених доказа Комисија је
закључила да је понуђач ,,Гросис'' д.о.о у оквиру своје понуде доставио оверене и потписане
Обрасце -Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације ( Обрасци бр 1-7 и Модел Уговора ) –
У складу са начином конкурисања.У оквиру своје понуде понуђач је доставио и доказе о испуњености
услова у складу са чл 75. и 76. Закона који су прецизирани конкурсном документацијом за ЈН 15-2016,
с'тим да је за ставку под редним бројем 14. Фластер на платну 5cm х 5 m, доставио Решење Агенције
за лекове и медицинска средства Србије са роком важности до 16.03.2015 године.( Решење број
04-148/10 од 16.03.2010 год-обнова Решења). У складу са напред наведеним понуђач није
испунио обавезне услове за Партију 1 те Комисија оцењује да понуда има битан недостатак у
смислу члана 106 Закона.
Понуда је оцењена као неприхватљива.
3) Редни број понуде:
Назив или шифра понуђача:

02/II/2102
,,M-Line’’ d.o.o, ул. Сремска 6, Земун,Београд

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 662.905,00 дин без Пдв-а, 795.486,00 дин са Пдв-ом.
Начин,рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 1 дан ( не више од 5 дана ), од дана уредно примљеног требовања.
Важност понуде: 60

дана ( не краће од 60 дана од дана отварања понуда )

Начин подношења понуде: -

- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације ( Обрасци бр 1-7 и Модел Уговора ) – У складу
са начином конкурисања - достављени
Напомена Комисије: Понуђач ,,M-Line’’ d.o.o, је у оквиру своје понуде доставио само последњу
страну Обрасца понуде – Обрасца бр. 1, док остале стране нису достављене из којих се могу
видети подаци о понуђачу и начин конкурисања
- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом
за ЈН 15-2016. – достављени
- Решење АПР – Регистар понуђача +
-Решење Министарства здравља +
- Изјава понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне набавке +
- Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време подношења понуде +
- Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије +
Понуда је поднета у складу са Изменом конкурсне документације – Изменом бр. 1
Напомена Комисије из Записника о отварању понуда: Понуђач ,,M-Line’’ d.o.o, је у оквиру своје понуде
доставио само последњу страну Обрасца понуде – Обрасца бр. 1, док остале стране нису
достављене из којих се могу видети подаци о понуђачу и начин конкурисања
Стручна оцена понуде:
Комисија је приликом стручне оцене понуда констатовала да је понуђач понуду поднео самостално
и да је испунио услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене законом и конкурсном
документацијом.Комисија није уочила рачунске грешке.
Узимајући у обзир горе изнете напомене из Записника о отварању понуда, Комисија је оценила да
подаци који се уносе у стране које нису попуњене и достављене у оквиру понуде, а које су саставни
део Обрасца понуде – Обрасца бр. 1 су подаци о понуђачу и о начину конкурисања и да је њих
могуће добити из осталог садржаја понуде.
Комисија оцењује да се из осталих достављених Образаца може утврдити стварна садржина понуде
и да понуда нема битан недостатак у смислу члана 106 Закона.
Понуда је оцењена као прихватљива.

4) Редни број понуде:
Назив или шифра понуђача:

02/II/2123
,,Синофарм'' д.о.о, ул. Косте Нађа 31, Београд

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ : 655.571,00 дин без Пдв-а, 786.685,20 дин са Пдв-ом.
Начин,рок и услови плаћања : у складу са условима из конкурсне документације
Рок испоруке : У року од 1 дан ( не више од 5 дана ), од дана уредно примљеног требовања.
Важност понуде: 90 дана ( не краће од 60 дана од дана отварања понуда )
Начин подношења понуде: самостално
- Обрасци из поглавља VI и VII конкурсне документације ( Обрасци бр 1-7 и Модел Уговора ) – У складу
са начином конкурисања – достављени

- Докази о испуњености услова у складу са чл 75. и 76. Закона прецизирани конкурсном документацијом
за ЈН 15-2016. – достављени
- Решење АПР – Регистар понуђача +
-Решење Министарства здравља +
- Изјава понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне набавке +
- Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време подношења понуде +

