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:

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:
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке мале вредности за набавку добара и то
Стоматолошког потрошног материјала за период од 12 месеци, обликованог по партијама ознака из општег речника набавки 33141800- Зубарски потрошни материјал за
организациону јединицу дома здравља- служба за стоматолошку здравствену заштиту, који
се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2020 на период од 12
(дванаест) месеци, a најдуже до реализације уговорене вредности за партију 2- Ситан
инвентар , 4 – Протетика, 5-ортодонција, 8- Керамика, 11- ПВЦ чаше .

Процењена вредност јавне набавке:

1.047.915,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Комисија за јавну набавку је након детаљног прегледа понуда увидела да понуда понуђача:
1. ДОО "Neo yu-dent" Нови Сад, Владике Ћирића 27 број понуде 01.3-8-20/2020 од 15.05.2020 године у партији 6 ставка 53 доставио каталог/ флајер, како је тражено у конкурсној документацији, на основу кога
је утврђено да се односи на друго средство - течност за иригацију канала корена у току ендодонске терапије.
С обзиром на то, да је наручилац у техничкој спецификацији тражио средство за реминерализацију глеђи којом се обнавља и штити глеђна структура, Комисија за јавну набавку наведену понуду за партију 6
одбија као неодговарајућу.
Eлементи понуде за партију 6 су :
Понуђена цена без пдв-а износи 456.668,60 динара;
Рок испоруке: 1 дан;
Рок важења понуде: 65 дана од дана јавног отварања понуда;
Рок плаћања : 90 дана од дана испостављања фактуре;
2.Накнадним увидом у сву документацију, Комисија за јавну набавку је утврдила да је понуђач ДОО" Ветметал" Београд , Савска 33/II број понуде 01.3-8-21/2020 од 18.05.2020 године у партији 6 за ставке
32,33,34,35,36,37 доставио Решење АЛИМС-а број 515-02-03338-19-005, како је тражено у конкурсној документацији које важи до 27.11.2020 године. У ставу 2. Решења стоји да „Решење о регистрацији
медицинских средстава издаје се на рок важности од 60 дана након истека важности исправе о усаглашености и то до 27.11.2020 године“. Провером на сајту АЛИМС-а стоји да решење истиче наведеног дана
27.11.2020 године.
Понуђач је био дужан да достави изјаву носиоца дозволе да ће за понуђено средство поднети захтев за обнову дозволе, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и захтевом наручиоца у
конкурсној документацији. Носилац дозволе наведеног решења је ДОО „Ветметал“ Београд. Понуђач ДОО „Ветметал“ Београд је у својој понуди доставио Изјаву носиоца дозволе од 15.05.2020 године да ће
поднети захтев за обнову дозвола и таксативно навео за која решења Алимс-а, у коме није наведно горе поменуто решење.
Наиме, у конкурсној документацији наведено је да „ Решење мора бити важећа до испуњења уговорних обавеза, у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“
бр. 30/10, 107/12, 113/2017, 105/2017 ). Уколико дозвола издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије истиче пре испуњења уговорних обавеза понуђач је дужан да достави изјаву носиоца
дозволе да ће за понуђено средство поднети захтев за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима. „,.
Уговорна обавеза би била до маја 2021 године, те како наведено Решење истиче пре уговорне обавезе 27.11.2020 године, a није достављена изјава да ће се за понуђено добро поднети захтев за обнову, изазива
сумњу у могућност реализације те Комисија за јавну набавку наведену понуду за партију 6 одбија као неприхватљиву.
Eлементи понуде за партију 6 су :
Понуђена цена без пдв-а износи 438.984,37 динара;
Рок испоруке: 1 дан;
Рок важења понуде: 65 дана од дана јавног отварања понуда;
Рок плаћања : 90 дана од дана испостављања фактуре

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке Стоматолошког потрошног материјала за период од 12 месеци,
обликованог по партијама - ознака из општег речника набавки 33141800- Зубарски потрошни
материјал за организациону јединицу дома здравља- служба за стоматолошку здравствену
заштиту, који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2020 на период
од 12 (дванаест) месеци, a најдуже до реализације уговорене вредности За партију 2- Ситан
инвентар укупне процењене вредности 241.803,00, Партија 4- Протетика укупне процењене
вредности 470.942,00, Партија 8 – Керамика укупне процењене вредности 103.100,00
пристигле 2 понуде које су одбијенe као неприхватљиве, за партију 5-oртодонција укупна
процењена вр. износи 183.170,00 динара без пдв-а пристигле 2 понуде које су одбијенe ( 1неодговарајућа и 1- неприхватљива) , а за Партију 11- ПВЦ чаше укупне процењене
вредности 48.900,00 пристигла је једна неприхватљива понуда, обуставља се у фази након
доношење Одлуке о додели уговора, из разлога што нису испуњени услови за доделу
уговора, односно што у року за поднoшење понуда није поднета ни једна прихватљива
понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке мале вредности ће бити поново спроведен након истека рока за
подношење Захтева за заштиту права на Одлуку о обустави поступка за наведене партије.

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 .

