ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља Земун

Адреса наручиоца:

Рада Кончара бр: 46

Интернет страница наручиоца:

www.dzzemun.org.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
Предмет ЈНМВ бр. 04-9/16 су услуге- „Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме
(и резервни делови)“ за Партију 6-- Сервис и ремонт циркуларних пумпи.
Предметна набавка је дефинисана у
Општем речнику набавке на позицији : ОРН 50000000 -Услуге одржавања и поправки,

Процењена вредност јавне набавке:

200.000,00 динара без ПДВ-а.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

До истека рока за подношење понуда приспелe су 3(три) понудe.
1.поуђач- Hidro pump doo,Preljina bb,Preljina
2.поуђач-SCP doo,Dr B.Barišića 76 c,Beograd-Batajnica
3.поуђач-Ekoenergetika doo,Kapetana Miloša Žunjića 32/6,Beograd

Разлог за обуставу поступка:
У фази стручне оцене понуда,Комисија за предметну јавну набавку ,увидом у понуде наведених понуђача,за предметну партију,
констатовала је следеће;
У понуди број 03/1073 поуђача, Hidro pump doo,Preljina bb,Preljina. Понуда неприхватљива;за табелу 2.као и за позицију 3.из
табеле 3.из обрасца структуре цене, понуђена је цена од О,оо динара,уз образложење да за табелу 2.не постоји могућност
испоруке резервних делова поједниначно и зато се не може дати цена без статора,као и да је цена склопа често приближна цени
нове пумпе,тако да га је неисплативо мењати као резервни део,већ је исплативије узети нову пумпу.
За ставку 3. Из табеле 3.је навео да произвођач више не испоручује резервне делове и може понудити нову пумпу на
упит.Комисија цени да је на наведени начин, понуђач понудио понуду са варијантама,а што је у супротности са условима из
конкурсне документације(страна 10.тачка 4.),па је понуду одбила као неприхватљиву.
Понуђена цена; 168.300 без ПДВ-а.
У понуди број 03/1081 SCP doo,Dr B.Barišića 76 c,Beograd-Batajnica. Понуда неприхватљива јер прелази процењену вредност
предметне партије.
Понуђена цена; 460.630 без ПДВ-а.
У понуди број 03/1088 Ekoenergetika doo,Kapetana Miloša Žunjića 32/6,Beograd. Понуда неприхватљива јер прелази процењену
вредност предметне партије.
Понуђена цена; 550.200 без ПДВ-а.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Сходно Закону о јавним набавкама,Наручилац ће поновити поступак за предметну партију,
када се за то стекну законски услови,при чему ће у обзир узети и нова сазнања на које је
указао један од понуђача.

Остале информације:

