ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
Сента, Бошка Југовића 6.
www.zdravstvosenta.rs
Број: 11-280/6
Дана: 17.04.2015. године
С Е Н Т А
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС
бр.124/2012) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке
мале вредности број 11-280/5 по позиву од 27.03.2015. године, директор Дома здравља
Сента, дана 17.04.2015. године донео је следећу:
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Обуставља се поступак јавне набавке добара: Лекови са листе лекова –
33600000 фармацеутски производи – обликован по партијама, редни број јавне набавке
1/2015 из разлога што за партије:
Партија 1: инфузиони раствори
Партија 2: кортикостероиди и антиреуматици
Партија 3: хиосцин бутилбромид
Партија 5: аминофилин
није прибављена ни једна понуда односно није се јавио ни један понуђач.
Обуставља се поступак јавне набавке за Партију 4. витамини из разлога што није
прибављена ни једна прихватљива понуда.
Ова Одлука ће се доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана
доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Предмет јавне набавке: добра - Лекови са листе лекова
2. Врста наручиоца: здравство
3. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника нбавке:
Лекови са листе лекова – дванаестомесечне потребе – 33600000 фармацеутски
производи – обликован по партијама
4. Процењена вредност : 730.000,00 динара
5. Број примљених понуда: 1
6. Разлог за обуставу поступка: није пристигла ни једна понуда прихватљива
понуда.
Наручилац је на основу позива за подношење понуда од 27.03.2015. године у
поступку јавне набавке мале вредности добара: Лекови са листе лекова – 33600000
фармацеутски производи – обликован по партијама потребе Дома здравља
Сента, процењене вредности 730.000,00 динара за Партију 1, 2, 3, 5 није прибавио
ни једну понуду. За Партију 4 је прибавила једну понуду која је садржала битне
недостатке. Назив и адреса понуђача који је поднео понуду: АНЛЕК д.о.о., Љубинке
Бобић 28., Нови Београд, понуђена цена: 53.264,00 дин без ПДВ. Број под којим је
понуда заведена: 11-280/3
Комисија за јавне набавке мале вредности у саставу:
1.) Касап Марија, медицинска сестра, председник,
2.) Koшик Марта, дипл. економиста, члан,
3.) Микуш Норберт, дипломирани правник, члан.

је састала дана 09.04.2015. године те је поднела извештај о стручној оцени понуда бр.
11-280/5 од 09.04.2015. године и предложила Наручиоцу да донесе одлуку о обустави
поступка у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
Поступак ће бити поново спроведен током лета 2015. године.
Из свих изнетих разлога директор Дома здравља Сента је као овлашћени орган
наручиоца применом члана 109. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у
диспозитиву.

Директор Дома здравља Сента

___________________
др Шурјан Густав

