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Бр. 404-02-2922/14
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Београд

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Др Зорана Ђинђића 48
Ниш
Поводом вашег захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, број 2120 од 18.08.2014.
године, обавештавамо вас о следећем:
Чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, у даљем тексту: Закон) прописано је да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или
непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени
или рестриктивни поступак.
Ставом 2. истог члана прописано је да је наручилац дужан да пре покретања
преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке
мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у
року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана,
испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током
испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке
неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења.
Из навода вашег дописа произилази да имате потребу за набавком
четвороструких кеса за крв 450ml са CPD/SAGM) са Buffy coat за тромбоците у
количини од 3000 комада. У образложењу захтева сте као околност из које
произилази основаност примене преговарачког поступка навели да сте 24.03.2014.
године покренули отворени поступак јавне набавке кеса за крв, у којем је један од
понуђача поднео захтев за заштиту права. С тим у вези, Републичка комисија за
заштиту права је донела решење бр. 4-00-1034/14 од 06.06.2014. године којим је у
целини поништила ваш поступак јавне набавке за партије 1, 2 и 3.
Након тога сте поново покренули отворени поступак у којем је 14.08.2014.
године поново поднет захтев за заштиту права.

Имајући у виду да је отворени поступак јавне набавке кеса за крв решењем
Републичке комисије за заштиту права поништен у целини, из наведеног
произилази да приликом спровођења истог нисте поступали у складу са Законом.
Како су околности услед којих сте дошли у ситуацију да набавку не можете да
реализујете у отвореном поступку последица ваших пропуста, из наведеног даље
произилази да се не може сматрати да постоје ванредне околности односно
непредвиђени догађаји чије наступање ни у ком случају не зависи од воље
наручиоца.
С обзиром на напред наведено, мишљења смо да у конкретном случају нема
основа за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 3) Закона.
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