Sспецијална болница за рехабилитацију
„Гамзиград“
Бр. 3794
09.12.2019.
ЗАЈЕЧАР
На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12,!$/15 и 68/15) и Одговора са
додатним појашњењем 3793 од 06.12.2019.године Комисије за јавне набавке, В.Д. Директора Специјалне
болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајеачару, Гамзиградска бања, Бањски трг 12, као наручиоца
донео је 09.12.2019. године
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке мале вредности – бр. 8М за 2019. годину
СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности – бр. 8М за 2019. годину за набавку
добара - СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 3 дана од
дана доношења.
Обавештење о обустави поступка објавити у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Образложење
Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајеачару, Гамзиградска бања, као наручилац
објавила је позив за подношење понуда 02.12.2019.године на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца
за јавну набавку бр. 8М за 2019. годину у поступку јавне набавке мале вредности: за набавку добара СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.
Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности: СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ примио 04.12.2019. године захтев за додатно појашњење конкурсне документације.
Комисија је размотрила захтеве за додатним појашњењем и уочила неке мањкавости у
спецификацији које могу бити од битног значаја за сам поступак јавне набавке, али због кратког
временског периода и како би се избегли и други могући недостаци, није у могућности да буду укоњени.
Поступак јавне набавке је обустављен пре истека рока за подношење понуда.
Разлог обуставе поступка је измена врсте и спецификације, количина и опис предмета јавне
набавке.
Комисија је на основу свега наведеног, због битних недостатака у конкурсној документацији ,
недовољно добро сачињене Конкурсне документације предлаже директору да се поступк јавне набавке
мале вредности бр. 8М- средства и прибор за одржавање хигијене обустави, са препоруком да се након
усвајања Плана набавки за 2020 годину понови поступак ЈНМВ – до краја фебруара 2020. године, а
потписнику спецификације остави довољно времена да правилно сагледа потребе и опис предмета.
Са напред изложеног одлучено је као у изреци Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољни понуђачи могу поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца
Захтев за заштиту права предаје се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој
комисији.
В.Д. Директор,
др мед. Раде Костић
Објавити : - Портал јавних набавки
- интернет страница наручиоца

