РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Радних бригада
Број: 678/6
Датум: 29.03.2017.
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На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), вд. директора Драган Милетић доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА JAВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 03/17
Обуставља се поступак јавне набавке добара мале вредности ЈНМВ 03/17 –
ампулираних лекова.
Образложење
Наручилац је дана 17.03.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке у добара мале вредности ЈНМВ 03/17, за набавку ампулираних лекова.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни позив који је објављен на
порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 20.03.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за набавку добараампулираних лекова, приспела је 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуде и сачинила извештај о истој.
У извештају о стручној оцени понуда за јавну набаку ЈНМВ 03/17 бр.678/5 од
28.03.2017 године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета јавне набавке:
Добра
Предмет јавне набавке: набавка добара - ампулираних лекова
Процењена вредност (без ПДВ-а):
1.000.000,00 дин. без ПДВ-а

2. Подаци о понуђачима
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“
Укупан број поднетих понуда: 1

Назив/име понуђача
Благовремене понуде
Здравствена установа апотека „Невен“ Ниш ул.
Топличких партизанских одреда 75

Неблаговремене понуде
-

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и
понуђене цене тих понуда
Назив/име понуђача
Здравствена установа апотека
„Невен“ Ниш
Ул. Топличких партизанских
одреда 75

Разлог за одбијање понуде и понуђена цена
Понуда је одбијена као неприхватљива јер понуђач није
доставио доказ да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(члан 75. став 1. тачка 5).
Понуђена је цена од 659.368,95 динара без ПДВ-а.

На основу стручне оцене понуда, комисија за јавну набавку редни број ЈНMВ 03/17
у поступку јавне набавке добара мале вредности констатовала је да није прибављена
ниједна понуда која испуњава услове за доношење одлуке о признавању квалификације и
предлаже наручиоцу да поступак јавне набавке обустави.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о
обустави поступка за набавку добара мале вредности – ампулираних лекова, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 03/17.
Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року
од 3 (три) дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

