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Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о обустави поступка јавне набавке

Врста предмета: Набавка канцеларијског материјала

Партија III - Термо ролне

 ЈНМВ 03 / 2018, укупне процењене вредности 1.100.000,00 динара, (без ПДВ-а).
Партија I -Канцеларијски материјал, процењена вредност: 615.500,00 динара безПДВ-а
Партија II - Папир за фотокопирање, процењена вредност: 167.500,00 динара безПДВ-
а
Партија III - Термо ролне, процењена вредност: 317.000,00 динара без ПДВ-а

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о 
јавним набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

– 22800000 регистратори од хартије или картона, рачуноводствене фасцикле, образци 
и други штампани канцеларијски материјал.
– 3019200 канцеларијски материјал

Партија III - Термо ролне
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда и подаци о понуђачима : 2.

1.Фактор доо Ниш
Шумадијска 44
Матични број: 07840469
ПИБ 100338980

2.Хијероглиф доо Ниш
Вожда Карађорђа 84а 
Матични број: 20891955
ПИБ 107894337

Разлог за обуставу поступка: Поступак се обуставља  на основу члана 107. ст. 1. ЗЈН 
јер нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 106. став 1. тачка 1. 
ЗЈН.
Понуда понуђача Фактор доо Ниш, Шумадијска 44, одбија се као неприхватљива   на 
основу члана 107. став 1. ЗЈН., јер нису испуњени услови из члана 106. став 2. ЗЈН .
Понуђач није доставио фотокопију саобраћајне дозволе. Понуђач Хијероглиф доо Ниш, 
булевар Светог Цара Константина бб, доставио је узорке. Физичким мерењем 
достављених узорака комисија је констатовала да достављене траке не испуњавају 
тражене карактеристике.  Како достављени узорци не одговарају захтевима из 
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конкурсне документације, понуда је  одбијена  као неприхватљива јер не испуњава 
услове из члана 106. став 2.
Када ће поступак бити поново спроведен: у року од 10 дана од дана објављивања 
обавештења о обустави поступка за Партију III 

Лице за контакт: Ирена Петровић, дипл. правник.
 javne  .  nabavke  @  apotekanis  .  co  .  rs   или irena.petrovic@apotekanis.co.rs
телефон - факс: 018 / 512 - 296 ; 018 / 512 - 297
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