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ОБАВЕШТЕЊЕ O НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈУ 5
Број јн: 404-1-110/15-15

Дана 08.05.2015. године у поступку јавне набавке Балон катетeра за 2015. годину, бр. ЈН
404-1-110/15-15 после доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну набавку
Балон катетера за 2015. годину за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,13 и 15 и обустави
поступка - за партије 12 и 14, број 404-1-7/15-47 од 24.4.2015. године, уложен је Захтев за
партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија
(дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm) од стране
следећих подносиоца:

Предузеће за промет медицинских средстава VICOR д.о.о. Београд, ул. Гоце
Делчева бр.42, Матични број: 07738412 и BIMED д.о.о. , Београд, ул. Сазонова бр.3,
Матични број: 17400649, који су поднели заједничку понуду у предметном поступку.
Одговор на Захтев за заштиту праву подносиоца VICOR д.о.о. и BIMED д.о.о. који су
поднели заједничку понуду у предметном поступку, као и комлетну документацију из предметног
поступка јавне набавке Наручилац је дана 13.05.2015. године проследио Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки, ради одлучивања о поднетом захтеву за
заштиту права.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 07.07.2015.
године доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-1225/2015 од 30.06.2015. године којим се одбија
захтев за заштиту права подносиоца захтева VICOR д.о.о., као овлашћеног члана у групи
понуђача, коју чини и понуђач BIMED д.о.о., као неоснован за партију 5.
Сходно претходно наведеном, обавештавамо Вас да Наручиолац наставља са
активностима у поступку јавне набавке Балон катетера за 2015. годину за партију 5 НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5
mm и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm).
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