
                              Обавештење о обустави поступка јавне набавке 

1.Наручилац: Дом здравља Земун,Рада Кончара 46, Земун,                                                                                   

интернет страница:  www.dzzemun.org.rs 

2. Здравство 

3. Штампани обрасци, ОРН 22900000-Разни штампани обрасци   

4. Процењена вредност јавне набавке-2.625.000,00 РСД  

5. Број примљених понуда :2 

    Подаци о понуђачима:  

    . „ЗИЉ“ Д.О.О. из Београда, Каменогорска 10/2   

    . „ПАПИРГРАФ“ Д.О.О. из Београда,Кир Јањина 12 

6. Разлог за обуставу поступка: 

    Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила извештај о стручној оцени понуда. Један од понуђача и то "ЗИЉ" Д.О.О.  Београд је поднео захтев 

за заштиту права и Републичка комисија је донела решење о делимичном поништењу поступка ЈН мале 

вредности добара – штампани обрасци,  ЈН број 35/2013, у делу прегледа и стручне оцене понуда,  које је 

наручилац примио 07.11.2013. године. По добијању решења Комисије, наручилац је извршио поновну оцену 

понуда. 

 Понуђач „ЗИЉ“ Д.О.О. из Београда, Каменогорска 10/2 није доставио узорке за ставке 

8,14,15,19,20,21,22,25,26,29,30,31 и  32, већ је доставио узорке које је добио од наручиоца. На страни 4, 6 и 14 

наручилац је у конкурсној документацији јасно и недвосмислено захтевао да понуђач уз понуду достави 

узорке за тражена добра која су предмет јавне набавке (осим ставке под редним бројем 92), наводећи да 

уколико сви тражени обрасци не буду достављени уз понуду, иста неће бити разматрана. Достављањем 

узорака наручиоца „ЗИЉ“ Д.О.О није доставио тражене узорке и из такве понуде, не може се утврдити њена 

стварна садржина, односно које добро наручилац нуди. Чланом 106. став 1. тачка 5.  ЗЈН прописано је да ће 

наручилац одбити због битног недостатка понуду уколико се не може утврдити њена стварна садржина, 

стога је понуда понуђача „ЗИЉ“ неприхватљива и наручилац ју је одбио.  

Понуђач „ПАПИРГРАФ“ д.о.о  из Београда је за ставку број 77 – картон за ортопедију вилице доставио 

узорак А4 формата а наручиоц  је тражио формат Б4. Формат који је доставио понуђач није одговарајући 

формату који је тражен у конкурсној документацији, па је из тог разлога и ова понуда 

неприхватљива.Достављен је узорак за ставку 77. и исти не одговара техничкој спецификацији из конкурсне 

документације.  Осим тога наручилац  је за ставку 37. тражио у спецификацији потврду и пријаву смрти, а 

понуђач је доставио пријаву заразне болести.  Из тих разлога наручилац је понуду понуђача „ПАПИРГРАФ“ 

д.о.о. из Београда одбио 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка из разлога што се нису стекли услови за доделу уговора 

према Закону о јавним набавкама. 

7.Наручилац ће из  разлога, да би обезбедио несметано функционисање служби,  донети одлуку о покретању 

јавне набавке мале вредности чим се стекну законски услови. 

http://www.dzzemun.org.rs/

