На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,
14/2015, 68/2015), Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" - Институт од
националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, ул. Булевар деспота
Стефана 142, Београд,
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
број 9/2020, за партију 10
Назив наручиоца: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
Адреса наручиоца: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд
Интернет страница наручиоца: www.ibiss.bg.ac.rs
Врста наручиоца: Институт од националног значаја за Републику Србију
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале
вредности ЈН бр. 9/2020 је набавка добара – Антитела, обликована у 11 партијa и то:
Партија 1 - Антитела I
Партија 2 - Антитела II
Партија 3 - Антитела III
Партија 4 - Антитела IV
Партија 5 - Антитела V
Партија 6 - Антитела VI
Партија 7 - Антитела VII
Партија 8 - Антитела VIII
Партија 9 - Антитела IX
Партија 10 - Swine Serum (Normal)
Партија 11 - Бактериолошке културе и мицете
Назив и ознака из општег речника набавки: 33651500 – имуносеруми и
имуноглобулини.
Процењена вредност јавне набавке: 4.066.000,00 динара без ПДВ, од тога процењена
вредност за партију 10 - Swine Serum (Normal) износи 35.000,00 дин.
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: До истека рока за подношење понуда на
адресу наручиоца је примљена само једна понуда за партију 10 - Swine Serum (Normal) и то:

Ред.
број
1

Број под којим је
Назив понуђача
понуда заведена
Biomedica MP d.o.o., Београд03-101
Земун, ул. Лазара Мамузића
26а

Датум и време пријема
22.05.2020. у 10.40 ч.

Разлог за обуставу поступка: Након прегледа и стручне оцене достављене понуде,
спроведене у складу за Законом о јавним набавкама и Конкурсном документацијом
наручиоца, Комисија је утврдила да дотављена понуда није одговарајућа, с обзиром на то
да не испуњава све захтеве техничке спецификације Наручиоца.
У складу са изнетим, а како за предметну партију није прибављена ниједна одговарајућа
понуда, те сходно чл. 109. став 1. Закона о јавним набавкама нису испуњени услови за
доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума у поступку јавне набавке мале
вредности добара ЈН бр. 9/2020 – антитела, за партију 10 – Swine Serum (Normal), донета
је одлука о обустави поступка.
Поновно спровођење поступка: Наручилац неће поново спроводити поступак за набавку
предметних добара обухваћених у партији 10 - Swine Serum (Normal).

