
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ 
Број: 01-134/7-2018 
Дана:.09.05.2018. године 
                                                                                                                                                                                     
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.124/12,14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда бр.01-134//6-
2018 од 08.05.2018. године,  директор Дома здравља  Житиште доноси 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
 Додељује се уговор о јавној набавци добара бр.5/2018 у отвореном поступку – 
набавка галенских лекова по партијама понуђачу: 
 
 За партије 1,2 ,3, 4 и 5 Апотеци «Београд» из Београда ул.Бојанска 16/4. 
 Одлуку објавити на порталу Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља 
Житиште. 

 
Образложење 

 
 Наручилац је дана 29.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке добара број 5/2018 – набавка галенских лекова по партијама. 
 Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и конкурсну документацију на 
Порталу јавних набавки и сајту Дома здравља Житиште. 
 
 У року за подношење понуда пристигла је једна  понуда понуђача:  
   
Р.бр. Број под којим је 

понуда заведена 
 

Назив или шифра Понуђача 
Датум 
пријема 

 
Час 

1.  
01-134/1-1-2018 

„Апотека“ Београд» ул.Бојанска 16/4  
                 11000 Београд) 

 
04-05.2018 

 
9 i 58 

 
            Неблаговремених понуда није било.  
 Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за 
предметну набавку дана  07.05.2018.године. 
     Комисија за јавну набавку је дана 08.05.2018. године саставила Извештај о стручној 
оцени понуда, у коме је констатовала следеће: 
 
 1.) Предмет јавне набавке:  
 Предмет јавне набавке су добра галенски леркови по партијама 
 Назив и ознака из општег речника набавки су: 33600000 – фармацеутски производи.  
    

2.) Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
 Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке, износи  
30.000,00  динара без пдв-а.   
 



3.) Основни подаци о понуђачу: Апотека „Београд“ из Београда ул.Бојанска 16/4 
4.) Критеријум за доделу уговора:  

 Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“  
 5.) Стручна оцена пристигле понуде: 
 Понуђач је доставио понуду благовремено и самостално. Понуда је одговарајућа и 
прихватљива. 
 6.) Ранг листа понуђача - по партијама након примене критеријума за доделу 
уговора: 
 

 
 
 
7.) Назив понуђача коме се додељује уговор:  

Апотека «Београд «из Београда 
 
        Комисија је предложила наручиоцу да се овим понуђачем додели уговор за горе 
поменуте партије.  
 Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о 
додели уговора, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама донело 
одлуку као у диспозитиву. 
          
  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року 
од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу. 
                                                                                                        

Директор 
 

                                                                                          ___________________ 
                                                                                                        Китареску др Дојнел 

Partija Naziv Sadržaj aktivnih supstanci Pakovanje Količina
Jedinična cena 

bez PDV‐a
PDV

Ukupna 

vrednost bez 

PDV‐a

Ukuona 

vrednost sa PDV‐

om

1 Fluorescein‐natrijum, kapi za oči 1% Fluorescein‐natrijum 1% 10 ml 20
263.45 20 5,269.00 6,322.80

2 Homatropin‐hidrobromid, kapi za oči 1%
Homatropin‐hidrobromid 1% 

Benzalkonijum HCL 0,01%
10 ml 10

378.4 20 3,784.00 4,540.80

3 Homatropin‐hidrobromid, kapi za oči 2%
Homatropin‐hidrobromid 2% 

Benzalkonijum HCL 0,01%
10 ml 10

500.69 20 5,006.90 6,008.28

4 Tetrakain‐hidrohlorid, kapi za oči 0,5%
Tetrakain‐hidrohlorid 0,5% 

Benzalkonijum‐hlorid 0,01%
20 ml 20

260.41 20 5,208.20 6,249.84

5 Tropikamid, kapi za oči 0,5%
Tropikamid 0,5%         

Benzalkonijum‐hlorid 0,01%
20 ml 20

317.07 20 6,341.40 7,609.68

25,609.50 30,731.40

Kapi za oči ‐ rastvori

Ukupno:

Galenski lekovi 
Preparati za oči 

APOTEKA BEOGRAD


