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:
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке добара и то Реагенси и материјал за потребе
oдсека за микробиолошку дијагностику обликована по партијама, на период од 12 месеци,
за партију број 6 – Суплементи и партију број 17 - Комерцијални MC FARLAND STANDARD у
отовреном поступку број 6/2020.

Процењена вредност јавне набавке:

14.618,50

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

у року за подношење понуда није поднета ни једна понуда за наведене партије

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке добара Реагенси и материјал за потребе oдсека за микробиолошку
дијагностику обликована по партијама, ознака из општег речника набавке
33698100-микробиолошке културе и 33793000-производи од стакла за лабораторијске
намене, који се спроводи у отовреном поступку јавне набавке број 6/2020 за партије 6 и 17
обуставља се у фази након доношење Одлуке о додели уговора, из разлога што нису
испуњени услови за доделу уговора, односно што у року за подношење понуда није поднета
ни једна понуда за наведене партије.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Комисија за јавну набавку је установила да за партије 6-суплеметни процењене вредности у износу од 9.418,50 и партије 17- Комерцијални MC FARLAND STANDARD процењене вредности у
износу од 5.200,00 укупне процењену вредност у износу од 14.618,50 динара, није поднета ни једна понуда за наведене партије, односно нису испуњени услови за доделу уговора, те је
предлaжила наручиоцу, да се oбустави поступак јавне набавке за партије 6 и 17.
Испитивањем тржишта, а и увидом у прошлогошњу јавну набавку за набавку реагенси и материјала за потребе oдсека за микробиолошку дијагностику број ЈНМВ 15/2019 и поновљени
поступак 19/2019 где није поднета ни једна понуда за наведена добра , Комисија за јавну набавку је установила да су наведена добра дефицитарна на тржишту дужи период , а како је износ
процењене вредности мали ( укупна процењена вредност 14.618,50 динара без пдв-а) и имајући у виду потребу здравствене установе Дома здравља Инђија да врши набавку наведених
добара, неопходно је да Овлашћено лице наручиоца донесе Одлуку којом ће бити регулисано да се набавка врши од добављача за кога се засигурно зна да може да достави тражена добра
редовно, квалитетно и количински водећи рачуна да продајне цене не буду веће од упоредиво тржишних цена уколико се добра и појаве на тржишту.

Остале информације:
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора
и обустави поступка који су дати у Извештају о стручној оцени понуда број 01.4-6-22/2020
године од 13.08.2020 године, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона о
јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ бр. 68/2015) донело одлуку као у диспозитиву.

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 .

