
назив и адреса наручиоца: 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  

Адреса: Генерала Драпшина 99, 23 300 

Тел/факс: 0230/434-675,401-461    

Бр.:284/7 

Дана: 06.10.2015..год  

К И К И Н Д А 

 

На основу чл.108. ЗЈН („Сл. Гласник

набавку бр. 284/6 од 05.10.2015.г  . и чл

 

                   

АМПУЛИРАНИ

,   

За 9. јавну набавку у 2015. год

понуда објављеном 24.09.2015. године

апотекарских установа: „СТЕСА ЛЕК

„BENU“, Kikinda  АПОТЕКА „URIEL“, Kikinda,

 

Уговор о набавци  добара

 

ЗУ АПОТЕКА „STESA LEK

 Генерала Драпшина 15     

 МБ 08882509;  

ПИБ 105362151 

Одговорно лице Чедомир Јарић

Тел 0230/21-832      

 

   вредност уговора  350.118,95 

   односно 400.636,84 дин са

 

Са понуђачем  ће бити закључен

конкурсном документацијом. 

Одлука се објављује на Порталу

Комисија за јавну набавку 9/2015-

спровела је поступак јавне набавке

Набавка је спроведена ради

Позив за прикупљање понуда објављен

установа: „СТЕСА ЛЕК“ Кикинда, АПОТЕКАРСКА

АПОТЕКА „URIEL“ Kikinda,  АПОТЕКА

 

  
 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

 99, 23 300 Кикинда  

Сл. Гласник Р С“124/2012,14/2015,68/2015) , Извештаја

и чл. 59. Статута  Геронтолошког центра Кикинда, доносим

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

За ЈНМВ  9/2015 

                   Набавка  добара 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

  

. год. Јавна набавка мале вредности , дел.  бр.2

године на Порталу   јавних набавки и упућеном на

ЛЕК“ Кикинда,АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА Кикинда

 „URIEL“, Kikinda, АПОТЕКА „KI FARM“, Kikinda 

добара- ампулирани лекови и санитетски материјал

додељује се понуђачу 

STESA LEK“ Кикинда, 

 

Чедомир Јарић 

350.118,95 дин без ПДВ 

дин са ПДВ са ПДВ 

бити закључен  Уговор  у складу са  Законом 

на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

- набавка   добара- ампулирани лекови и санитетски

набавке мале вредности . 

ради обезбеђивања потреба здравствене заштите 

објављен је на Порталу УЈН  и упућен на e- mail адресе

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА Кикинда, АПОТЕКА

АПОТЕКА „KI FARM“, Kikinda 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

тeл. 0230/434-675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: 

Извештаја Комисије за јавну 

Кикинда, доносим, 

МАТЕРИЈАЛ       

284,  по позиву за достављање 

упућеном на e- mail адресе  

Кикинда, АПОТЕКА 

 материјал       

о јавним набавкама и 

од дана доношења. 

санитетски материјал       

заштите корисника  

mail адресе апотекарских 

АПОТЕКА „BENU“ Kikinda, 

: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs  



Рок за прикупљање понуда је био 05.10.2015. године до 12 сати. 

По истеку рока за доставу понуда Комисија је спровела  поступак отварања понуда, а након  увида у 

достављене понуде  дала извештај о стручној оцени понуда: 
 

 Подаци из Извештаја о стручној оцени понуда: 

НАРУЧИЛАЦ: Геронтолошки центар, Кикинда, Генерала Драпшина 99, Матични број 08675406,  

 ПИБ 100507352 ,    Тел/факс: 0230/434-675,401-461 

 

1) Предмет јавне набавке: 

       Предмет јавне набавке бр.9/2015 су  добра- ампулирани лекови и санитетски материјал    

• Назив из општег речника набавке – медицинска опрема, фармацеутски производи и 

производи за личну негу 

• Ознака из општег речника набавке   ОРН 33000000  

Набавка формирана као целина. 

 

2) Процењена вредност јавне набавке- укупно  513.010,57 дин без  ПДВ    

односно вредност са ПДВ 618.678,98  динара 

 

3) Основни подаци о понуђачима: 
Укупан број поднетих понуда:  2(две). 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Заводни број  
Понуђена цена 

1. 

АПОТЕКА КИКИНДА 

Кикинда, Браће Татић ГА4 

МБ 08556814; ПИБ 101081028 

Одговорно лице Бранка Ковачевић , 

дипл. Фармацеут 

Тел 0230/22-208 

284/4-1                                                                  409.238,19дин без ПДВ 

470.791,89 дин са ПДВ 

2. 

ЗУ апотека „STESA LEK“ Кикинда, 

Генерала Драпшина 15     

 МБ 08882509; ПИБ 105362151 

Одговорно лице Чедомир Јарић 

Тел 0230/21-832   

284/4-2                                                                  350.118,95 дин без ПДВ 

400.636,84 дин са ПДВ 

Комисија је прегледала  и оценила достављене понуде. 

 

4) Понуде које су одбијене , разлог одбијања  и понуђена цена-  

Понуда  под редним бројем 1, заводни бр.284/4-1 , коју је доставила АПОТЕКА  

КИКИНДА , није сачињена у складу са захтевима наручиоца: 

1) Није достављено Решење Министарства Здравља   о испуњености услова за обављање      

Делатности. 

2)  Образац бр. VII/5 –структура цене, позиција 13 није попуњена, није унета укупна вредност,  

рок плаћања, рок испоруке, рок за рекламацију за скривене недостатке. 

-.Образац није потписан и није оверен печатом. 

- у току контроле цена  констатовано је 7 рачунских грешака 

У Конкурсној документацији је наглашено да :Обрасце понуђач мора  да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

На обрасцу : VII/5 –структура цене је наведено да све позиције  морају бити попуњене, у 

противном се понуда неће оцењивати. 

              Изјавом о прихватању услова јавне набавке понуђач  је  изјавио да је упознат са захтевима  

             и условима из позива и конкурсне документације и да прихвата услове наведене у                    

             позиву за   подношење понуда  и конкурсној документацији. 

              У складу са наведеним комисија је проценила да је понуда  коју је доставила Апотека Кикинда 

неприхватљива. 

              Понуђена цена: 



                        409.238,19дин без ПДВ 

           470.791,89 дин са ПДВ 

 

5) Ни једна понуда није одбијена због  неуобичајено ниске цене. 

 

6) Начин примене методологије  доделе пондера 

Критеријум за доделу уговора је  “најнижа понуђена цена”. 

На основу утврђеног критеријума прихватљива понуда је рангирана   на следећи начин: 

БРОЈ НА РАНГ 

ЛИСТИ 

ПОНУЂАЧ ВРЕДНОСТ У ПОНУДИ 

–БЕЗ ПДВ 

1- Прворангирани ЗУ апотека „STESA LEK“ Кикинда 350.118,95 дин  

 

 

 

  7)        Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија је констатовала да  постоје услови за доделу 

уговора  за ЈНМВ бр 9/2015 , набавка добара- ампулирани лекови и санитетски материјал       

              

Предлог Комисије је да се Уговор додели  понуђачу који је доставио прихватљиву  понуду : 

ЗУ АПОТЕКА „STESA LEK“ Кикинда, 

 Генерала Драпшина 15     

 МБ 08882509;  

ПИБ 105362151 

Одговорно лице Чедомир Јарић 

Тел 0230/21-832      

   вредност уговора  350.118,95 дин без ПДВ 

   односно 400.636,84 дин са ПДВ са ПДВ 

 

Директор Геронтолошког центра у Кикинди, као овлаштено лице  Наручиоца,  

       на основу извештаја о стручној оцени понуда, донела је одлуку о додели уговора ,као у       

       изреци одлуке. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други овлашћени 

подносилац, може поднети затев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на 

Порталу јавних набавки,  у складу са упутством из конкурсне документације. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се доставља  Републичкој комисији,  

са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ , набавка 9/2015.“  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије   уплати 

таксу у износу од 60.000,00 дин  

            Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. ЗЈН.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке, Наручилац ће захтев одбацити 

закључком. Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 

Наручиоцу. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу 

са одредбама чл.150 ЗЈН. 

 

         МП   директор 

          ______________________________ 

          Мирјана Барошевић, дипл. андрагог 

 


