УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 3-26/2018-8
Датум: 17.12.2018.године
Београд
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а по
достављању извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку поступку јавне набавке
мале вредности број 3-26/2018-2, доносим:
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Обуставља се поступак јавне набавке број 3-26/2018-2, за партије број 10 и 12.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3-26/2018-2 од 15.11.2018. године,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности број 3-26/2018-2 за набавку Лабораторијске
опреме.
Назив и ознака из општег речника набавке је исти за све партије ОРН: 38000000 – лабораторијска,
оптичка и прецизна опрема. Предмет јавне набавке је обликован у 15 партија, тако да се свака
партија може уговарати засебно применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.500.000,00 динара без пдв-а.
Процењене вредности партија које се обустављају у предметном поступку су:

Процењена вредност
Партија 10
Партија 12

У динарима без пдв-а
440.800,00
12.500,00

Комисија је спровела отварање приспелих понуда дана 11.12.2018. године почев од 12:00 часова, о
чему је вођен записник.
На основу прегледа и изложених чињеница, а у складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама,
Комисија за јавну набавку у поступку број 3-26/2018-2, предложила је да се одлука о обустави
поступка донесе за партије 10 и 12 обзиром да до истека рока за подношење понуда, на адресу
наручиоца није пристигла ниједна понуда.
На основу изнетог, а у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватам предлог Комисије и доносим Одлуку као у диспозитиву.
ДЕКАН
ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Слађана Шобајић
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за
заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница наручиоца.
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