
Специјална болница за рехабилитацију
                  „Гамзиград“
Бр. 1365
28.05.2020.
З А Ј Е Ч А Р

На основу чл. 109. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12,!$/15 и 68/15) и Иувештаја о 
стручној оцени понуда 1364 од 28.05.2020.године  Комисије за јавне набавке, В.Д. Директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајеачару, Гамзиградска бања, Бањски трг 12, као наручиоца 
донео је 28.05.2020. године

ОДЛУКУ 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 јавне набавке мале вредности – бр. 2М за 2020. годину
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РЕЛАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР - ГАМЗИГРАДСКА БАЊА И ОБРАТНО

Обуставља се поступак  јавне набавке мале вредности – бр. 2М за 2020. годину за набавку 
услуга - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РЕЛАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР - ГАМЗИГРАДСКА БАЊА И 
ОБРАТНО.

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.

О б р а з л о ж е њ е

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајеачару, Гамзиградска бања, као наручилац
објавила је позив за подношење понуда 15.05.2020.године на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца 
за јавну набавку бр. 2М за 2020. годину у поступку јавне набавке мале вредности: за набавку услуга - 
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РЕЛАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР - ГАМЗИГРАДСКА БАЊА И ОБРАТНО.

Наручилац је у поступку јавне набавке мале вредности: ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РЕЛАЦИЈИ 
ЗАЈЕЧАР - ГАМЗИГРАДСКА БАЊА И ОБРАТНО до 25.05.2020. године  примио две благовремне, 
одговарајуће и прихватљиве понуде.

Разматрајући понуде, Комисија је уочила неке недостатке саме спецификације зато што нису узете 
у обзир  чињенице везане за ванредно стање због Covid-а. Запослени у Специјалној болници нису радили. 
Допис Министарства здравља са одобрењем за пријем пацијената од 11.05.2020.године, стигао је 
непосредно пре тог датума. У складу са новим Упутствима Министарства здравља и записницима Кризног 
штаба Специјална болница је морала да промени начин и организацију рада са пацијентима због 
ванредних мера које су и даље на снази. Амбулантни пацијенти користе физикални третман преподне, 
стационарни пацијенти користе физикални третман поподне. Неопходан је рад са већим бројем извршиоца
у другој смени,( просечно 40 запослених),  као и неке друге измене о чему ће потписник Спецификације 
посебно водити рачуна. Истиче да због новог начина организације превоз запослених вршиће се само 
аутобусима што ће повећати процењену вредност и довести до измена Плана јавних набавки за 2020. 
годину. 

Поступак јавне набавке је обустављен по отварању пристиглих понуда.
Разлог обуставе поступка је измена  спецификације, количина и опис предмета јавне набавке.
Комисија је на основу свега наведеног,  због  недовољно добро сачињене Спецификације и опис 

услуга – превоз запослених на релацији Зајечар – Гамзиградска бања и обратно, а самим тим и недостатака
у Конкурсној документацији) предлаже директору да се поступк јавне набавке мале вредности бр. 2М- 
средства и прибор за одржавање хигијене обустави, са препоруком да се након усвајања Измене Плана 
набавки за 2020 годину понови поступак ЈНМВ – до краја јуна 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


