
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР   
Радних бригада бр.15 
Број: 778/6 
Датум: 21.04.2017. 
Н и ш 
С.С.  

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), вд. директора Драган Милетић доноси 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
У ПОСТУПКУ JAВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 06/17  

  Набавка ампулираних лекова 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  понуђачу: 
 

Здравствена установа Апотека Невен, ул.Топлички партизански одред број 75, Ниш, 
понуда заведена под редним бројем 809 од дана 13.04.2017.године, ПИБ: 100618641, матични 
број:17222490.  

  
 

Образложење 
 
Наручилац је дана 05.04.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке добара 
мале вредности 06/17 Набавка ампулираних лекова за потребе Геронтолошког центра Ниш. 

За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни позив који је објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за набавку  добара – Набавка 
ампулираних лекова за потребе Геронтолошког центра Ниш, приспела је једна 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 за јавну набаку ЈНМВ 06/17 бр.778/5 од 21.04.2017 
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 ампулираних лекова  
Процењена вредност (без ПДВ-а): 1.000.000 динара 
Критеријум за оцењивање понуда : Најнижа понуђена цена 
Укупан број поднетих понуда:   1(једна) 

 
 
 
 
 



2. Подаци о понуђачима 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

Здравствена установа Апотека Невен, 
ул.Топлички партизански одред 75, Ниш 

/ 

 
3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и 

понуђене цене тих понуда 
 

Назив/име понуђача Разлог за одбијање понуде и понуђена цена 

/ / 
 

4. Ранг листа понуђача 
 

Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 

Р.бр. Назив понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. 
Здравствена установа Апотека Невен,  
ул.Топлички партизански одред 75, Ниш 673.388,35 

 
 

5. Најповољнија понуда 
 

На основу стручне оцене понуде, Комисије за јавну набавку ЈНМВ 06/17 у поступку јавне 
набавке добара мале вредности, констатовала је да је најповољнија понуда понуђача  Здравствена 
установа Апотека Невен, ул.Топлички партизански одред број 75, Ниш, понуда заведена под 
редним бројем 809 од дана 13.04.2017.године, ПИБ: 100618641, матични број:17222490 и предлаже 
одговорном лицу њен избор. 

Изабрани понуђач самостално извршава набавку. 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору 

најповољније понуде за набавку ампулираних лекова за потребе Геронтолошког центра Ниш, те је 
на основу законског овлашћења донело одлуку о избору најповољније понуде понуђача 
Здравствена установа Апотека Невен, ул.Топлички партизански одред број 75, Ниш, понуда 
заведена под редним бројем 809 од дана 13.04.2017.године, ПИБ: 100618641, матични 
број:17222490. 

Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа 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. 

  


