На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 01-468/17 од 12.05.2016. г. који је донела Комисија за јавну
набавку добара у отвореном поступку ЈН бр. 7/2016 за потребе наручиоца Института за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ Београд, директор Института д о н о с и
ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка јавне набавке добара – медицински и лабораторијски
потрошни материјал
ЈН бр. 7/2016, за партије 14, 21, 22, 26, 27 и 31
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке добара – медицински и лабораторијски
потрошни материјал, ЈН бр. 7/2016, обликован у 37 партија, за следеће партије:
- партију 14 - Остали потрошни материјал III
- партију 21 - Остали потрошни материјал VI
- партију 22 - Електроде за електрофизиолошка мерења
- партију 26 - Микроелектроде за регистровање LFP и spike активности
- партију 27 - Оптичке стаклене кивете
- партију 31 - Антитела II,
с обзиром да нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним
набавкама, односно за наведене партије није примљена ниједна прихватљива понуда.
Образложење
Поступак јавне набавке добара ЈН бр. 7/2016 – медицински и лабораторијски потрошни материјал,
обликован у 37 партија, покренут је Одлуком о покретању јавне набавке добара бр. 01-468 од
17.03.2016. године.
Предметна јавна набавка је спроведена применом отвореног поступка јавне набавке, сагласно
члану 32. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем
тексту: ЗЈН), с обзиром да се ради о набавци истоврсних добара чија је укупна процењена вредност
на годишњем нивоу виша од 5.000.000,00 динара.
Процењена вредност предметне јавне набавке на годишњем нивоу износи 8.000.000,00 динара, без
ПДВ, од тога вредност партије 14 - Остали потрошни материјал III износи 24.813,00 динара,
партије 21 - Остали потрошни материјал VI износи 200.563,00 динара, партије 22 - Електроде за
електрофизиолошка мерења износи 220.033,00 динара, партије 26 - Микроелектроде за
регистровање LFP и spike активности износи 60.563,00 динара, партије 27 - Оптичке стаклене
кивете износи 220.563,00 динара и партије 31 - Антитела II износи 357.363,00 динара.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке добара и конкурсна документација су објављени
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.ibiss.bg.ac.rs дана 18.03.2016.
године. Рок за подношење понуда био је 18.04.2016. године до 10 часова, односно исти је продужен
Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда бр. 01-468/11 од 14.04.2016. год. и утврђен
нови рок за подношење понуда – 19.04.2016. год. до 10 часова.
Јавно отварање понуда одржало се дана 19.04.2016. год. у 12:00 часова у просторијама наручиоца.
За предметну јавну набавку пристигло је 19 понуда, док је за партије 14, 21, 22, 26, 27 и 31
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пристигла само понуда понуђача Vicor d.o.o. из Београда, ул. Гоце Делчева бр. 42 од 15.04.2016.
год., заведена код наручиоца под бројем 03-73.
У поступку прегледа и стручне оцене понуђача Vicor d.o.o., Комисија за јавну набавку је уочила да
je понуђач у Обрасцу понуде - прилогу бр. 1, заокружио ставку да понуду подноси за целокупну
набавку, међутим, даљим прегледом, Комисија је утврдила да поменути понуђач није доставио
ниједан доказ о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4) Закона о јавним набавкама,
нити је доставио доказе о испуњености додатних услова у погледу неопходног финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета. Такође, понуђач није доставио ни потписан,
попуњен и печатом оверен Образац спецификације понуде са обрасцем структуре понуђене цене,
Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
ЗЈН, нити потписан, попуњен и печатом оверен модел уговора.
У складу са наведеним, Комисија за јавну набавку је констатовала да понуда понуђача Vicor d.o.o.,
Београд, ул. Гоце Делчева 42, Београд, у смислу чл. 106. ЗЈН садржи битне недостатке, те је
применом чл. 3. став 1. тачка 33), одбила понуду као неприхватљиву.
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН прописано је да је прихватљива понуда, понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. ЗЈН, прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Како у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 7/2016 – медицински и лабораторијски потрошни
материјал, за партије 14, 21, 22, 26, 27 и 31 није пристигла ниједна прихватљива понуда, то је
Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-468/17 од 12.05.2016.
године предложила директору да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке за партију
14 - Остали потрошни материјал III, партију 21 - Остали потрошни материјал VI, партију 22 Електроде за електрофизиолошка мерења, партију 26 - Микроелектроде за регистровање LFP и
spike активности, партију 27 - Оптичке стаклене кивете и партију 31 - Антитела II, с обзиром да
нису испуњену услови за доделу уговора из чл. 107. став 1. ЗЈН.
У складу са напред наведеним, а сходно чл. 109. став 1. Закона о јавним набавкама, донета је
одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се поднети
Захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки.
Директор Института
др Павле Павловић
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