
 

 

Геронтолошки центар „Књажевац“ 

Адреса:Карађорђева 55 

Број: 105-03 

Датум: 05.08.2019. године 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), директор Геронтолошког центра Књажевац доноси: 

 

О Д Л У К У 

о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности - набавка санитетског материјала и 

лекова за партију бр.2 – Лекови редни број 07/19. 

Разлог за обуставу поступка је: У року за подношење понуда поднете су све 

неприхватљиве/неодговарајуће понуде - члан 109. став 1. Закона.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 11.07.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. 07/19, за јавну набавку санитетског материјала и лекова. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 24.07.2019. године, објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. 

Након отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и и извештају о 

стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 103-03 од 05.08.2019. 

године констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: је набавка санитетског материјала и лекова. 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 07/19. 

Процењена вредност јавне набавке је 2.492.424,23 динара (без ПДВ-а), и то: 

за партију број 1 – санитетски материјал – 1.250.000,00 динара без пдв-а, 

за партију број 2 – лекови – 1.079.000,00 динара без пдв-а, 

за партију број 3 – средства за ране – 145.000,00 динара без пдв-а, 

за партију број 4 – галенски препарати – 18.424,23 динара без пдв-а. 

Основни подаци о понуђачима и понудама за партију бр. 2: 

Партија број 2 – лекови: 

 



 

 

Назив/име понуђача 
Број под којим 

је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

Апотека Зајечар, Николе Пашића 11-13, Зајечар 1829 01.08.2019.год. у 12:00 

часова 

 
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Понуда понуђача Апотека Зајечар, Николе Пашића 11-13, Зајечар за партију број 2, пошто 

прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Апотека Зајечар, Николе Пашића 11-13, 

Зајечар 
1.124.137,20 динара 

Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене: / 

Комисија, је после стручне оцене понуда, констатовала да  треба обуставити поступак јавне 

набавке мале вредности набавка санитетског материјала и лековакорисника за партију бр.2- 

лекови, пошто у року за подношење понуда није стигла ни једна прихватљива понуда. 

Директор  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке, и донео одлуку о обустави поступка 

као у изреци ове одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Директор 

____________________________ 

 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 

 


