Одлука о обустави поступка

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
ИНЂИЈА, Српскоцрквена 5
Број: 01.4-4-17-1/2018
Дана: 04.07.2018 године
Тел. 022/561-282
На основу члана 109. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01.4-4-17/2018 од 04.07.2018
године директор ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије доноси следећу

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
У OП број 4/2018
за партију 7

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК за набавку добара лабораторијског потрошног
материјала за период од 12 месеци, обликованог по партијама, за партија 7 – -Епрувета
за центрифугу у поступку јавне набавке ОП број 4/2018.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
у року од три дана од дана доношења наручиоца.

Образложење
Наручилац је дана 17.05.2018 године донео Одлуку о покретању OП број 4/2018, за
јавну набавку добара – лабораторијског потрошног материјала.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављене дана
23.05.2018 године на интернет страници наручиоца www.dzindjija.rs и на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs.
Јавно отварање понуда је било дана 22.06.2018 године, након чега је Комисија за ЈН
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
1.

Разлог за обуставу поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке лабораторијског потрошног материјала, ознака из
општег речника набавке- ознака из општег речника набавке- 33696000- Реагенси и
контрасти и 33140000- медицински потрошни материјал и допунског речника LA21-за
лабораторијске намене и РА02-0 закуп за партију 7 обуставља се у фази након доношење
Одлуке о додели уговора, из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора,
односно што у року за подношење понуда није поднета ни једна понуда за наведену
партију.
Укупна процењене вр. износи 45.000,00 динара без пдв-а а вр.по партијама:
Naziv partija
Vrednost bez PDV-a
Partija
Епрувета
за
центрифугу
7
45.000,00
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2.

Када ће поступак поново бити спроведен
Поступак јавне набавке за наведену партију ће бити поново спроведен у складу
са чланом 36. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама, након истека рока за
подношење Захтева за заштиту права на одлуку о обустави поступка за наведену
партију као и објаве Обавештења о истом.

3.

Трошкови припремање понуде
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и
исти не могу тражити од Hаручиоца накнаду трошкова .

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана објављивања
ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

директор
____________________________
др Јово Комазец
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