ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка опреме за потребе пројекта Ерасмус+ пројекат Curricula Development in the fieldes of
Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia
(ART-REM) број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-SBHE-JP, по партијама 1-6, за партију 2, по
Позиву број: ЈН 01-8/2018
Назиив и ознака из општег речника набавки:
38000000- Лабораторијска опрема.

Процењена вредност јавне набавке:

Партија 2 (Опрема за асистирану репродуктивну
технологију)-7.285.370,30 динара без ПДВ-а;

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљена су 2 благовремене понуде за партију 2 од следећег понуђача:
Микроник доо, 11000 Београд, Бирчанинова 12 и
Гален-Фокус доо, 11000 Београд, Хаџи Милентијева 34

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 01.08.2018. године донео одлуку о додели уговора бр. 01-8/2018/35 у којој је доделио уговор понуђачу
Микроник доо, 11000 Београд, Бирчанинова 12, у законском року, предвиђеном за подношење захтева за заштиту права,
Понуђач Гален-Фокус доо, 11000 Београд, Хаџи Милентијева 34 је поднео захтев за заштиту права. Након тога, све радње су
обустављене до доношења решења Републичке комисије за заштиту права. На основу решења Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-917/2018 од 21.09.2018. наш број 01-8/2018/ 45 од 09.11.2018.године којим се
усваја захтев за заштиту права подносиоца захтева Гален-Фокус доо, 11000 Београд, Хаџи Милентијева 34 и делимично
поништава поступак јавне набавке у делу стручне оцене понуда садржане у извештају о стручној оцени понуда број
01-8/2018/34 од 31.07.2018.године и у делу доношења одлуке о додели уговора број 01-8/2018/35 од 01.08.2018.године,
комисија је након поновног увида извршила стручну оцену Понуде. У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-8/2018/51 од
03.12.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
ОДБИЈА се понуда поднета од стране понуђача Микроник доо, 11000 Београд, Бирчанинова 12 као неодговарајућа.
ОДБИЈА се понуда поднета од стране понуђача Гален-Фокус доо, 11000 Београд, Хаџи Милентијева 34 као неодговарајућа.
Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана
доношења.
Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке ред. бр ЈН 01-8/2018 за набавку добара – Набавка опреме за потребе
пројекта Ерасмус+ пројекат Curricula Development in the fieldes of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and
Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM) број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-SBHE-JP, по партијама 1-6, за партије 2 објавити
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, у року од 5 (пет) дана од дана коначности ове Одлуке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен за партије 2 по истеку рока коначности рокова
дефинисаних законом.

Остале информације:
Јавна набавка је спроведена као обједињена набавка за потребе пројекта Ерасмус+ пројекат
Curricula Development in the fieldes of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies
and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM) број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-SBHE-JP, по
партијама 1-6, по Позиву број: ЈН 01-8/2017 објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.06.2018. године, интернет страници Наручиоца дана 12.06.2018. године
Након спроведеног поступка јавне набавке стекли су се услови за закључење уговора за
партије 1,3,4 и 5 док је за партију 2 и 6 донета одлука о обустави поступка.

