
Број:607 

Датум: 22.06.2017.год. 

Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију   Ивањица               

Врста наручиоца: Здравство (према врсти делатности) 

Интернет страница наручиоца: www zavodivanjica.co.rs 

Редни број јавне набавке у плану набавки:1.1.5. 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о  обустави поступка јавне набавкеВрста поступка јавне набавке: поступак јавне 

набавке мале вредности, број:04/17 (редни број из деловодника) 

Врста предмета: добра (добра, услуге или радови). 

Опис предмета набавке: Средства за чишћење и одржавање хигијене Партија 3 - средства за 

машинко прање тепиха, за добра и услуге - опис предмета набавке; за радове - природа и обим 

радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације 

делатности, и ознака из општег речника набавке). 

Процењена вредност јавне набавке:35.000,00  (навести процењену вредност-без ПДВ-а). 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:2(две) Master clean express“  d.o.o.  Palić  

„higijena rs“   Beograd  и „mg“ d.o.o.  Novi Sad (навести број примљених понуда и податке о 

понуђачима). 

Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда за Партију  бр.3 средства за 

машинко прање тепиха  поднете  су две понуде од којих  је једна неприхватљива    понуда - 

члан 109. став 1. Закона и један понуђач није понудио добро задатог састава и 

карактеристика.  

Понуђач Master clean express“  d.o.o.  Palić  „higijena rs“   Beograd  није понудио добро 

задатог  састава и карактеристика а понуда  понуђача  „mg“ d.o.o.  Novi Sad је  одбијена  

као неприхватљива јер је цена из  понуде већа од процењене вредности  . Одбија понуда 
понуђача Master clean express“  d.o.o.  Palić  „higijena rs“   Beograd   понуђача јер 
достављени узорак неодговара хемијском саставу који је тражен(Прозирна течност. рН 
8±0,5. Активне материје 13,5-14%. Специфична тежина 1,03. Састав: ањонске и 
неањонске активне материје ЕDTA и соли<5%, парфеми и детерџенти за тврде 

површине). Такође се  одбија  понуда  понуђача  „mg“ d.o.o.  Novi Sad јер је цена из  

понуде већа од процењене вредности. Процењена вредност  за Партију  бр.3 средства за 
машинко прање тепиха  наведеног понуђача је  35.000,00 динара, а понуђена цена 
(вредност) је 75.000,00 динара . 

 (навести разлог: у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда, у року за 

подношење понуда поднете су све неприхватљиве/неодговарајуће понуде, објективни и 

доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 



онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 

односно у наредних шест месеци).  

Када ће поступак бити поново спроведен: до 30.06.2017.године. (навести оквирни рок за 

поново спровођење поступка). 

Лице за контакт:Милијанка Орестијевић 032/662041 pomdirzavod@yahoo.com 
(име и презиме, тел, е-маил) 

Напомена: 
Ближа садржина овог акта уређена је у Прилогу 3К Закона о јавним набавкама. 




