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Број: 5/18/1-1909 
Дана: 17.05.2018. 

 
На основу члана 55. став 1. тачка 10),  члана 57. став 1, члана 109. став 4. Закона о 
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Сремска Каменица 

 
Објављује 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 12-2018-О-02 

ЗА ПАРТИЈE 6, 8, 9 
 
 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
-назив: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
-адреса 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
-интернет страница: www.onk.ns.ac.rs 

2. врста наручиоца: здравство 
3. врста поступка: отворени поступак 
4. број јавне набавке: 12-2018-О-02 
5. предмет јавне набавке: добра 
6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

- опис предмета набавке: лабораторијски реагенси 
      -     назив и ознака из општег речника набавке: 33696500  - лабораторијски реагенси 
 
   7.   партије за које се обуставља поступак јавне набавке: поступак јавне набавке се 
обуставља за партијe број 6, 8 и 9. 
 
  8. процењена вредност јавне набавке: 9.745.235,00 динара без ПДВ и појединачно за 
партије за које се обуставља поступак: партија бр. 6- 114.900,00, партија бр. 8 -
21.943,00, партија бр. 9- 66.000,00 
 
9. разлог за обуставу поступка: 

 

Нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: 

- за партију број 6 за коју су примљене три понуде, понуде понуђача Elta 90 Medical 
Science  doo, Београд, понуђена цена 73.800,00 динара; Yunycom doo, Београд, понуђена 
цена 111.810,00 динара и ПроМедиа доо, Кикинда, понуђена цена 25.950,00 динара,  
поступак се обуставља из разлога који је на страни  Наручиоца. Комисија Наручиоца 
утврдила је да је у партији број 6 - Реагенси за изолацију DNA за Real-Time RT-PCR 
анализе,  у фази припремања конкурсне документације,  начињен пропуст у опису 
захтеваних техничких карактеристика. Погрешно је унето да се захтева 
компатибилност са реагенсима Qiagen, што не представља опис захтеваних техничких 
карактеристика реагенса који одговара стварним потребама Наручиоца;  
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- за партију број 8 примљена је једна понуда,  понуда понуђача Вивоген доо, Београд 
која је одбијена као неприхватљива због битног недостатка сходно члану 106. став 1. 
тачка 3) ЗЈН: понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде; 

- за партију број 9 примљена је једна понуда, понуда понуђача Гален Фокус доо, 
Београд која је одбијена као неприхватљива, с обзиром да понуђена цена од 422.000,00 
динара без ПДВ, прелази износ процењене вредности, тј. износ од 66.000,00 динара. 

 
10.   када ће поступак бити поново спроведен: у складу са планом набавки за 2018. 
годину. 
 


