Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/2 Број: 404-1-91/14-83
18.02.2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку активности у поступку јавне набавке
Лекова са А и А1 Листе лекова бр. ЈН 404-1-110/15-6

У поступку јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/15-6,
пре истека рока за подношење понуда, уложена су три захтева за заштиту права од
стране подносиоца Sandoz Pharmaceuticals dd Представништво Београд, Кнегиње
Зорке 2, дана 22.01.2015. године, Представништво Belupo дд, лијекови и козметика дд,
Moсорска број 1 из Београда дана 23.01.2015. године, и ЦРТА - Центар за
истраживање, транспарентност и одговорност, Нушићева бр. 7/16 из Београда дана
23.01.2015. године.
Дана 27.01.2015. године Одговор на Захтев за заштиту права подносиоца
Sandoz Pharmaceuticals dd Представништво Београд и Представништва Belupo дд,
лијекови и козметика дд, Moсорска број 1 из Београда, и дана 28.01.2015. године
Одговор на Захтев за заштиту права подносиоца ЦРТА - Центар за истраживање,
транспарентност и одговорност, Нушићева бр. 7/16 из Београда, као и комплетну
документацију из предметног поступка јавне набавке наручилац је 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
18.02.2015. године доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-141/2015 од 04.02.2015.
године којим се одбија захтев за заштиту права подносиоца Sandoz Pharmaceuticals dd
Представништво Београд, Представништво Belupo дд, лијекови и козметика дд,
Београд и ЦРТА - Центар за истраживање, транспарентност и одговорност, Београд у
предметном поступку јавне набавке као неоснован.
Сходно претходно наведеном обавештавамо Вас да наручилац наставља са
активностима у поступку јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, бр. ЈН 404-1110/15-6 и да је дана 18.02.2015. године на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца објављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда
у предметном поступку јавне набавке.
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