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:

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:
Предмет јавне набавке је набавка услуга - Одржавање лабораторијских апарата - Ph metar
eutech instruments,у ЈНМВ број 20/2018- oзнака из општег речника набавки 50400000 –
услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме

Процењена вредност јавне набавке:

30.000 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

-није поднета ни једна понуда

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке Одржавање лабораторијских апарата - Ph metar eutech instruments,
обуставља се из разлога што ни у поновљеном поступку нису испуњени услови за доделу
уговора, односно што у року за подоношење понуда није поднета ни једна понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Комисија за јавну набавку је предложила Овлашћеном лицу наручиоца, с обзиром на то да ни у поновљеном поступку јавне набавке није прибављена ни једна
понуда , а имајући у виду да је обавеза здравствене установе Дома здравља Инђија пружање примарне здравствене заштите за чега су неопходне наведене
услуге, да је неопходно да се предметна услуга набавља од добављача за којег се засигурно зна да може редовно, квалитетно и количински изврши исте водећи
рачуна да цене не смеју бити веће од упоредиво тржишних цена.
Уједно Комисија за јавне набавке упознала је да одредбе Закона о јавним набавкама не садрже члан којим је регулисано поступање наручиоца код неуспешно
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.

Остале информације:
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о обустави
поступка, дат у Извештају о сртручној оцени понуда број 01.3-20-7/2018 године од 16.01.2018
године, те је на основу законског овлашћења из члана 109. Закона о јавним набавкама
донело одлуку као у диспозитиву.

