ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке је набавка санитетског потрошног материјалаЗА ПАРТИЈЕ 18, 26, 52,
67, 68, 69 и 71 , ознака - 33140000- медицински потрошни материјал

Процењена вредност јавне набавке:

2. Укупна Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 217.578,66 динара а вредност појединачних партија је у прилогу ове одлуке:
18 - капи за очи, процењене вредности 177.956,99,
26 - лична маска за вентилацију од 1-5, процењене вредности 1.995,00 дианра без пдв-а;
52 - процењене вредности 22.500,00 динара
67 - сет за бојење плочица за ПАППА тестове, процењене вредности 616,67 динара без пдв-а;
68 - огледалце за ларингоскоп без држача, процењене вредности 8.160,00 динара без пдв-а;
партију 69 – процењене вредности 3.850,00 динара.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

-није поднета ни једна понуда за партије 18, 26, 67, 68 и 71
-за партију 52 достављене су 2 понуде и то од понуђача Д.О.О" Меди лабор" Нови Сад,
Мичуринова 52, понуда заведена под бројем 01.4-1-24/2016 од 07.04.2016. године и Д.О.О"
Promedia" Kикинда, Краља Петра I 114, понуда заведена под бројем 01.4-1-22/2016 од
07.04.2016. године
-а за партију 69 достављена је 1 понуда и то од понуђача Д.О.О. ''Sinofarm'' Београд, Косте
Нађа 31, понуда заведена под бројем 01.4-1-19/2016 од 07.04.2016. године

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке санитетског потрошног материјала за партије 18, 26, 52, 67, 68, 69 и
71 обуставља из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора односно што у року
за подоношење понуда није поднета ни једна понуда за партије 18, 26, 67, 68 и 71 a да су за
партију 52 и за партију 69 достављене неприхватљиве понуде .

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен кроз поступак ЈНМВ наког истека рока за подношење
захтева за заштиту права и објављивања Обавештење о обустави поступка за наведене
партије.

Остале информације:

