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Службa зa нeмeдицинскe пoслoвe

Брoj: 336/19
Дaтум:19.03.2019. гoдинe
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама а у складу са спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности ознаке 02/2019, доносим следећу

ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке
• Овом Одлуком обуставља се поступак јавне набавке мале вредности добара
broj 02/2019, Готове подлоге за санитарну микробиологију за потребе
Завода за јавно здравље Краљево.
• Одлуком о обустави поступка јавне набавке мале вредности 02/2019
констатујемо да понуђачи нису имали трошкове на име израде понуда,
• Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Завода у року од три дана од
дана доношења ове одлуке,
• На основу ове Одлуке израдити и објавити (на Порталу и сајту Завода)
Обавештење о обустави поступка а које садржи податке прописане Законом о
јавним набавкама.
Образложење
У циљу задовољења сопствених потреба а у складу са Планом набавки за 2019.
годину Завода Завод покренуо је поступак јавне набавке мале вредности са
следећим особинама поступка:
Наручилац:Завод за јавно здравље Краљево, ул Слободана Пенезића бр. 16,
Краљево;
сајт:www.zjzkv.org.rs ;
врста наручиоца: установа, здравство; број јавне набавке у 2019. године: 02/2019
врста поступка: јавна набавка мале вредности; врста предмета јавне набавке:
добра
опис предмета јавне набавке и ознака и назив из Општег речника набавки:
33124130 Дијагностчки материјал,
До 15.03.2019. године је на адресу наручиоца приспео је захтев за додатним
појашњењима а који се односе на дефинисање врсте, количина и паковања
тражених добара. Утврдили смо да је Конкурсна документација мањкава и да смо,
као наручилац, невезано за примљени захтев, изоставили битне особине добара
које желимо да набавимо као и да смо изоставили добра веће вредности.
Обзиром да је Конкурсна документација већ доста обимна те би измене и допуне
Конкурсне документације унеле непотребне компликације при састављању понуда
потенцијалним понуђачима.
Из напред изнетог смо одлучили као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се
подноси директно Наручиоцу-Заводу за јавно здравље Краљево а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки.
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