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:
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке услуга поправке и одржавања лабораторијских
апарата са резервним деловима обликована по партијама за потребе организационe
јединицe одељење за лабораторијску дијагностику и одсека за микробиолошку дијагностику
Дома здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија, oзнака из општег речника набавке
50400000– услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме, за партију 9Микроскопи Carl Zeiss, партију 11- Микроскоп "Leica" као и партију 12 - Ph metar eutech
instruments, који се спроводи у поступку ЈНМВ број 21/2019 ради закључивања уговора на
период од 12 месеци, а најдуже до реализације уговорене вредности.

Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност износи 120.000,00 динара без пдв-а, а по партијама:
партија 9- Микроскопи Carl Zeiss укупне процењенe вредности 60.000,00 динара без пдв-а,
партија 11- Микроскоп "Leica" укупне процењенe вредности 30.000,00 динара без пдв-а као и
партија 12 - Ph metar eutech instruments укупне процењенe вредности 30.000,00 динара без
пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

у року за подоношење понуда није поднета ни једна понуда за наведене партије.

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке услуга поправке и одржавања лабораторијских апарата са резервним
деловим обликована по партијама за потребе организационe јединицe одељење за
лабораторијску дијагностику и одсека за микробиолошку дијагностику Дома здравља „Др
Милорад М Павловић“ Инђија, oзнака из општег речника набавке 50400000– услуге
поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме за партију 9- Микроскопи Carl Zeiss,
партију 11- Микроскоп "Leica" као и партију 12 - Ph metar eutech instruments, обуставља се на
основу извештаја о стручној оцени понуда који је сачинила Комисија за јавну набавку
дел.број 01.3-21-16/2019 од 28.11.2019 године, из разлога што нису испуњени услови за
доделу уговора, односно што у року за подоношење понуда није поднета ни једна понуда за
наведене партије

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен кроз поступак јавне набавке мале
вредности након истека рока за подношење Захтева за заштиту права на Одлуку о обустави
поступка за партије 9,11 и 12 и објаве Обавештења о истом на Порталу јавних набавки

Остале информације:
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не
могу тражити од Hаручиоца накнаду трошкова

