Институт за рехабилитацију
Београд,Сокобањска 17.
Број:02/489-1
Датум:22.10.2014.године

На основу члана 151. став 3, Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р. Србије
број 124/12), и члана 22. Статута Института, директор Института за рехабилитацију из
Београда, Сокобањска 17, доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за заштиту права понуђача С.З.Р. РАДНИК, Црна
Трава, поднет у поступку јавне набавке бр. Р 30/14 – Извођење радова на
инвестиционом одржавању објекта у организационом делу Сокобањска у Београду,
наручиоца Институт за рехабилитацију Београд, за коју је јавни позив објављен
11.09.2014.године, као непотпун.
Образложење:
Институту за рехабилитацију, Београд, ул. Сокобањска бр.178 (као Наручиоцу),
је дана 06.10.2014.године понуђач С.З.Р. РАДНИК, Црна Трава, место: 16215 Црна
Трава, поднео је захтев за заштиту права понуђача за јавну набавку Р 30/14 – Извођење
радова на инвестиционом одржавању објекта у организационом делу Сокобањска у
Београу, на садржај конкурсне документације, правовремено у фази пре рока за
подношења понуда.
После провере садржине поднетог захтева, сагласно члану 152. став 1, Закона о
јавним набавкама, дана 07.10.2014. године, понуђачу С.З.Р. РАДНИК, Црна Трава,
подносиоцу захтева, препорученом пошиљком, упуђен је позив за допуну захтева, са
прецизним инструкцијама како да захтев допуни (навођењем конкретних повреда
чланова Закона који се односе на ову јавну набавку, доказима којима се ове повреде
доказују, као и захтев за достављање потврде о уплати таксе у износу од 80.000,00
динара).
Дана 13.10.2014.године допис је враћен, са поштанским печатом на коверти да је
на наведеној адреси понуђач непознат. Истога дана поново је упућен исти позив,
проверивши још једном адресу и поштански број Црне Траве. Дана 17.10.2014. године
позив је поново враћен, где је на коверти опет стављен поштански печат са назнаком
непознато. (Наручилац има ове доказе).
Како је по други пут, позив на допуну захтева, поново враћен, Наручилац је дана
17.10.2014. године објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца,
Обавештење о позиву на допуну поднетог захтева за заштиту права понуђача С.З.Р.
РАДНИК, адреса: Црна Трава, место: 16215 Црна Трава и том приликом још једном
позвао наведеног понуђача да у року од два дана од дана објављивања на Порталу ЈН
(од 17.10.2014.године) достави допуну захтева.

Како ни овим путем понуђач није поступио у року по објављеном обавештењу,
односно није допунио захтев у складу са позивом на допуну, Наручилац је, сагласно
члану 151. став 2 Заона о јавним набавкама, донео одлуку да поднети захтев за заштиту
права, у поступку јавне набавке бр. Р 30/14 – Извођење радова на инвестиционом
одржавању објекта у организационом делу Сокобањска у Београу, одбаци закључком
као непотпун.

Поука о правном леку:
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може
у року од три дана од дана пријема закључка
поднети жалбу Републичкој комисији,
док копију жалбе истовремено доставља наруиоцу.
Директор
Института за рехабилитацију
Prof.dr Милица Лазовић
Доставити по ЗУП:
- Понуђачу С.З.Р. РАДНИК, Црна Трава, место: 16215 Црна Трава,
- Објавити на порталу УЈН
- Објавити на интернет страници наручиоца

