
Број:607 

Датум:10.06.2016.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:05/46 (редни број из деловодника) 

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

Опис предмета набавке: Средства за чишћење и одржавање хигијене Партија 4 - Папирна 

галантерија, 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:650.000,00  (навести процењену вредност-без ПДВ-а). 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:1(једна) Понуђач„B2M“ D.O.O.BEOGRAD 

(навести број примљених понуда и податке о понуђачима). 

Разлог за обуставу поступка: Обзиром да је за Партију бр.4 Папирна галантерија пристигла 

једна неприхватљива понуда комисија није вршила бодовање по задатом критеријуму ,већ је 

након стручне оцене  понуде констатовала  да су се стекли разлози за обуставу поступка  па је 

предложила наручиоцу да се поступак обустави у односу на ову партију. Понуђач је доставио  

узорке за : -убрус за руке сложиви;- убрус за руке ролна;-тоалет папир сложиви;-тоалет 

папир у боји;-салвете једнослојне у  белој боји и-салвете двослојне у    зеленој боји 

Достављени узорци не одговарају захтевима и потребама ове Установе тачније лошег 
су квалитета.Робу таквог квалитета не можемо набављати. 
 (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 15.06.2016.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. 




