На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012) и Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 277/6 од 02.03.2015.г, директор
Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке лекова Градског завода за геронтологију и
палијативно збрињавање, Београд , ЈН бр.02/2015.

Образложење
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је дана 05.02.2015.
године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.277, за
јавну набавку лекова .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 19.02.2015.године, објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и упутио
позив за подношење препоручено са повратницом на адресе три понуђача.
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: набавка лекова, ОРН: 33600000-фармацеутски производи;
Редни број јавне набавке: 02/2015
Износ планираних средстава за јавну набавку: 186.546,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 426750
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 155.445,00 динара
3. Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: члан
39.став 1. Закона о јавним набавкама- јавна набавка истоврсних добара, услуга или радова чија
је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.
4. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:

Број под којим је понуда
заведена

Назив/име понуђача
/

/

Датум и час пријема
понуде
/

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

/

/

5. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа
понуђена цена.

6. Ранг листа понуђача:
Понуђена цена (без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1.

/

/

Образложење: Имајући у виду да за јавну набавку лекова ЈН бр.02/2015 није поднета ниједна
понуда, чланови Комисије су предложили да се обустави наведени поступак и да се поново
покрене поступак набавке у најкараћем могућем року.

Предмет обрадио:
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