
                                                                                

   
Дел. бр.: 10/618  

Датум: 20.05.2014.    

                                                                                            

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), 

директор наручиоца доноси:  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА јавне набавке 2/2014 

за партију: 2 

 

За коју је покренут отворени поступак по Одлуци о покретању поступка дел.бр.10/217 

дана 25.07.2014 године. 

 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: здравство 

 

Врста предмета јавне набавке: добра 

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра – 

Технички материјал; Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, 

расвета /31000000/ и Производи који се користе у грађевинарству /44420000/ 

 

Врста поступка јавних набавки: отворени поступак 

 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.667.000,00 динара без ПДВ-а 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање: у 

плану јавних набавки за 2014.годину, планирана је позиција 11.1. – Технички 

материјал - конто 426919 

 

Укупан број поднетих понуда: шест 

Ред. 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Понуђач  Датум пријема 

понуде (час) 

Благовремена 

или не 

1 10/428 „FET“ doo, Булевар Арсенија 

Чарнојевићa 45/21, Београд 

11000 

07.04.2014. у 

08:15 

Да 

2 10/442 „GAT“ doo, Булевар 

Ослобођења 30А, Нови Сад 

21000 

09.04.2014. у 

10:45 

Да 

3 10/443 „Elecom sistem“ doo, 

Владимира Поповића 26/3А, 

Београд 11070 

09.04.2014. у 

14:30 

Да 

http://www.imd.org.rs/


4 10/444 „DAG Eximp“ doo, Душана 

Мађарчића 24, Београд 11000 

10.04.2014. у 

08:15 

Да 

5 10/450 „Uniprom“ doo, Батајнички пут 

3а, Београд 11080 

10:04.2014. у 

09:15 

Да 

6 10/451 „Partаx company“ doo, Душана 

Вукасовића 63/14, Београд 

11070 

10.04.2014. у 

09:40 

Да 

 

Разлог за обуставу поступка: 

Наручилац  констатује нa основу Извештаја о стручној оцени понуда дел.бр. 10/533 од 

05.05.2014., да нису испуњени услови за доделу уговора за партију: 2 (једина понуда 

понуђача „Partax company“ doo, за партију 2. је неприхватљива зато што није доставио 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода). 

 

 

Подаци о поновном покретању поступка: 

Наручилац ће покренути поново поступак јавне набавке, кад се за то стекну законски 

услови. 
 

                                                                                       

                      

                                                                                      

 

 


