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06.07.2015. године 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
о наставку активности у поступку јавне набавке  

графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала 
за партије 14, 16, 18, 20, 22 и 23 

бр. ЈН 404-1-110/15-40  
 

  
Дана 28.04.2015. године у поступку јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и 

пратећег потрошног материјала, бр. ЈН 404-1-110/15-40, пре истека рока за подношење понуда, 
уложена су два захтева за заштиту права, од стране следећих подносиоца: 

-  Angiolock d.o.o., ул. Зрмањска 14, Београд, Матични број: 20764554, за партије 18 и 22 и 

- Biostent d.o.o., ул. Чеде Миндеровић 4, Београд, Матични број: 17586556, за партије 14, 
16, 18, 20  и 23. 

Одговор на Захтеве за заштиту права подносиоца Angiolock d.o.o. и Biostent d.o.o., као и 
комплетну документацију из предметног поступка јавне набавке наручилац је проследио 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, ради одлучивања о поднетим 
захтевима за заштиту права. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 15.06.2015. 
године доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-1108/2015 од 02.06.2015. године којим се одбија 
захтев за заштиту права подносиоца Angiolock d.o.o. као неоснован и Решење бр. 4-00-1102/2015 
од 02.06.2015. године којим се одбија захтев за заштиту права подносиоца Biostent d.o.o. за партије 
14, 18, 20 и 23 и којим се усваја захтев за заштиту права подносиоца Biostent d.o.o. за партију 16. 

Сходно претходно наведеном обавештавамо Вас да наручилац наставља са 
активностима у поступку јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног 
материјала, бр. ЈН 404-1-110/15-40 за партије 14, 16, 18, 20, 22 и 23 и да је дана 06.07.2015. 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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