ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Завод за социјално осигурање

Адреса наручиоца:

Београд, Булевар уметности 10

Интернет страница наручиоца:

www.zso.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Преводилачке услуге са српског језика на друге језике и са других језика на српски
језик-консекутивно и превођење текста( 79530000- услуге превођења текста и
79540000-усмено превођење)

Процењена вредност јавне набавке:

500.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Једна понуда. Понуђач: "АКАДЕМИЈА Охфорд-Агент" ДОО, Јагодина

Разлог за обуставу поступка:
Понуђач Xalifaks Consulting d.o.o. Београд, Винодолска 12а и Eurocontract d.o.o., огранак
Конфекцијски системи, Београд, Гундулићев венац 48, поднели су захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права којом су оспорили садржај Конкурсне
документације.
Решењем Републичке комисије број 4-00-343/2015, од 27. марта 2015. године, усвојени су
захтеви понуђача и поништен је поступак.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак неће бити поново спроведен

Остале информације:
У међувремену, дошло је до промене у Плану рада и међународних активности Завода за
социјално осигурање у 2015. години. Наиме, отказани су поједини радни састанци завода са
страним делегацијама чије је одржавање било предвиђено за 2015.годину, (Чешка - састанак
из области пензијског осигурања; Русија - састанак у вези израде двојезичних образаца за
примену споразума о социјалном осигурању; Румунија - састанак у вези израде двојезичних
образаца за примену споразума о социјалном осигурању), тако да је изостала потреба за
обезбеђивањем преводилачких услуга за наведене радне састанке. Сходно наведеном,
дошло је до умањења средстава потребних за реализацију преводилачких услуга у 2015.
години. Како би се омогућила реализација преводилачких услуга у 2015. години, а према
измењеном Плану рада, донета је одлука да се поступак набавке реализује применом члана
39. ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама,

