ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
www.tirsova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка добара у отвореном поступку јавне набaвке бр. В-41/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара - материјал за лабораторије – гасне анализе за потребе
Универзитетске дечје клинике произвођача „Instrumentation Labaratory”, из
SAD.
Ознака из општег речника набавке: 33696500 – Лабораторијски реаганси.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.07.2019. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 19.09.2019. године

Разлог за продужење рока: заинтересовано лице уложило је Захтев за заштиту
права заведен под бројем 017-1179/5 од 02.09.2019. године, којим је оспорио
садржину Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке. После
пријема Захтева за заштиту права Наручилац је извршио претходно испитивање
испуњености процесних претпоставки за мериторно одлучивање и том приликом је
утврдио да поднети Захтев за заштиту права не садржи повреде прописа којима се
уређује поступак јавне набавке из Члана 151. став 1. тачка 4), чињенице и доказе
којима се повреде доказују из Члана 151. став 1. тачка 5) и потврду о уплати таксе
из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН. Након тога Наручилац се, на основу члана 59.
став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 18/2016 и
95/218 ), обратио подносиоцу захтева са Захтевом за допуну Захтева за заштиту
права заведеним под бројем 017-1179/6 од 03.09.2019. године.У остављеном року
подносилац захтева није доставио потврду о уплаћеној такси. Након тога
наручилац је донео закључак којим је одбацио поднет захтев за заштиту права и
исти послао подносиоцу захтева за заштиту и Републичкој комисији за заштиту
права, у самом закључку подносиоцу захтева остављен је рок од три дана од дана
пријема овог закључка у коме је имао право поднети жалбу Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки и истовремено доставити копију
жалбе наручиоцу. Како су сви рокови истекли, закључујемо да Наручилац наставља
са активностима предметне набавке и објављује нови рок за подношење понуда.

Време и место подношења понуда (нови рок): 27.09.2019. године, до 09:30
часова, на адресу Наручиоца: Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова бр. 10,
Београд.
Време и место отварања понуда:
Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека
рока за подношење понуда, односно у петак, 27.09.2019. године, у 10:30 часова, на
адреси Наручиоца.
Лице за контакт: Биљана Симоновић, e-mail: biljana.simonovic@udk.bg.ac.rs

