
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : 01-551-50/2018-I 
Дана : 02.04.2018. године
К А Њ И Ж А
Алеја кестенова бр. 14.
Тел/факс. : 024 / 874 - 279

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) - 
даље: Закон), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

добара -  средства за одржавање хигијене хигијене, пелене за одрасле и улошци за инконтиненецију 
број: 01/2018

  УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „МЕDICINSKI DEPO PLUS“ ДОО са седиштем у Новом Саду 
ул. др. Јована Рашковића  бр.5, понуда број: 43/2018 од 28.03.2018. године, код наручиоца заведена 
под бројем: 01-551-50/2018-1 од 29.03.2018. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 15.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 
01/2018. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
дана 20.03.2018. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 01-
551-50/2018-I-З од  30.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда, датој у Извештају од 02.04.2018. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добара -  средства за одржавање хигијене, пелене за одрасле и улошци за 
инконтиненецију 
Назив и ознака из општег речника набавки: 33700000-Производи за личну хигијену  и 39800000 – 
производи за чишћење и полирање 

Предмет јавне набавке није обликован  по партијама.

 Процењена вредност јавне набавке је 1.370.700,00   динара без обрачунатог ПДВ. 

2. У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач. 

3.  Основни подаци о понуђачима:

     1. „ Medicinski depo plus“ ДОО, 21000 Нови Сад, др. Јована Рашковића бр.5



4. Није било  одбијених понуда. 

5. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

6. Начин примене методологије за доделу пондера: 

 Број пондера = 100 x  
најнижа понуђена цена   

цена понуде која се рангира   

7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена 

1.  „ Medicinski depo plus „ ДОО,  Нови Сад          1.364.287,00

2.     

3.     

8. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача  „Medicinski depo plus 
„ ДОО са седиштем у Новом Саду ул. др. Јована Рашковића бр.5, те предлаже наручиоцу да њему 
додели уговор. 

9. Подизвођач: 

Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално без помоћи подизвођача.о  

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси 
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права у поступку јавних набавки у складу са чланом 149. Закона. 

 
 

                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                             Владимир Хајдер с.р.
                                                                                               дипл. правник


