ВСИ Сомбор
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 106 ПOД
Дана: 29.03.2018. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈНМВ 02/2018
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности, ЈНМВ 02/2018, на
питања која су примљена до 29.03.2018.год. до 12.00 сати. У прилогу наручилац објављује
питања и одговоре.
Одговори и обавештење су објављени на сајту на сајту Управе за јавне набавке и на сајту
ВСИ Сомбор, vsi.sombor@gmail.com.

Комисија за ЈНМВ 02/2018

Предмет: Питања
1.

Захтев за појешњењем конкурсне документације ЈН МБ 02/2018

Поштовани,
У вези са јавном набавком број 02/2018.
Подсећамо Вас да сте дана 07.12.2017 донели обавештење о обустави поступка Јавне Набавке
мале вредности број 04/2017 Реал тиме ПЦР. Један од закључака те објаве био је Када ће
поступак бити поново спроведен: У року од 6 месеци након коначности Одлуке о обустави
поступка.
Набавка под бројем 02/2017 садржи индетичан предмет као И спецификације као И набавка
коју сте обуставили, само сто сте променили назив исте.
Како рок од 6 месеци још није истекао молимо Вас да коригујете датум како би био у складу
са законом о јавним набавкама као И са донетом одлуком И обавештењем о обустави.
У супротном бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.
Датум, 25.12.2017

Предмет: Одговор на питање
1. Наручиоц је поступио на основу Закона о јавним набавкама и ближе садржине
ОБАВЕШТЕЊА о обустави поступка јавне набавке у складу са Прилогом 3К Закона о
јавним набавкама.
У складу са садржином овог акта Наручилац је навео: „ Када ће поступак бити поново
спроведен: У року од 6 месеци након коначности Одлуке о обустави поступка„.
У Одлуци о обустави поступка, број 365 ОД од 30.11.2017. године, објављена на Порталу
јавних набавки 30.11.2017. године, је наведено „ УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки“. Закон о јавним набавкама, члан 149. став 6.
наводи да после доношења Одлуке о обустави поступка јавне набавке мале вредности, рок за
подношење Захтева за заштиту права је пет дана. Наручиоц је поступио у складу са горе
наведеним. Коначност Одлуке о обустави поступка је по истеку пет дана од момента
објављивања на Порталу јавних набавки и ми у том року нисмо објављивали конкурсну
документацију нити смо након задатог рока из Обавештења о обустави „У року од 6 месеци
након коначности Одлуке о обустави поступка“, већ смо у складу са роком поступили.
Наручилац одбија све наводе које сте изрекли у захтеву за појашњење конкурсне
документације за ЈН МВ 02/2018.
Комисија за ЈНМВ 02/2018

