Посл.бр. 9-1/17/5 - 1
дана 03.07.2017.године
На основу члана 109. STAV 2. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О OБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9-1/17
1. Oбуставља се отворени поступак јавне набавке број 9-1/17 који је покренут на основу Одлуке директора Дома здравља ,,Др Јован Јовановић
Змај'' Стара Пазова број 9-1/17 од дана 04.01.2017. године.
2. Поступак се обуставља из објективних и доказивих разлога који су на страни Наручиоца и неће се понављати у наредних шест месеци, односно
у току буџетске године.
3. Трошкове припремања понуда из члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама сноси наруилац, те ова одлука, по коначности представља извршни
наслов за наведене трошкове.

Образложење
На основу Одлуке директора Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова бр. 9-1/17 од 04.01.2017. године, спроведен је отворени поступак
јавне набавке, те је доне та Одлука о додели уговора број 9-1/7/5 од 27.02.2017. године на коју је понуђач „BEO MEDICAL TRADE“ Београд уложио
захтев за заштиту права понуђача.
Како је решењем Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступку јавних набавки број 4-00-308/2017 од 19.05.2017.године делимично
поништен отворени поступак јавне набавке добара – Aпарат за ултразвук, број набавке 9-1/17 и то у делу стручне оцене понуда број 9-1/17/4 од дана
25.02.2017.године и доношења Одлуке о додели уговора број 9-1/17/5 od 27.02.2017. године, то је Комисија за јавне набавке наручиоца, извршила
поновну стручну оцену понуда о чему је дана 30.06.2017 године сачинила Извештај о стручној оцени понуда (број 9-1/17/4-1).
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Како је престала потреба наручиоца за ултразвучним апаратом, имајући у виду да је прошло више од четири месеца од момента доношења Одлуке о
додели уговора за јавну набавку број 9-1/7/5 од 27.02.2017. године до момента када је донето решење Републичке комисије за заштиту права понуђача
у поступцима јавних набавки број 4-00-308/2017 од 19.05.2017.године (запримљено код наручиоца 01.06.2017.године), а да је у међувремену окончан
поступак јавне набавке ултразвучног колор доплер апарата сходно сагласности за покретање поступка јавне набавке 10-8/17 Управе за капитална
улагања АП Војводине број 136-031-61/2017-03/8 од 10.03.2017.године (Одлука о додели уговор донета 31.05.2017, а уговор о јавној набавци закључен
01.06.2017.године) којим ће се задовољити све потребе наручиоца за предметним добром у овој буџетског години, то је донета одлука из диспозитива.
Трошкове припремања понуда из члана 88.став 3. закона о јавним набавкама сноси наручилац.

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права подноси се у року од 10 дана од дана oбјаве на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149 -159
Закона о јавним набавкама.

Директор
Дома здравља
Спец. др мед. Александар Омеровић
___________________________
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