
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Наручилац је дана 13.03.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке  услуга у отвореном поступку – „Куповина медицинске опреме“обликоване по партијама.Дана 25.05.2015. године наручилац је истовремено објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, сходно члану 62. Закона о јавним набавкама.У извештају о стручној оцени понуда од 25.06.2015. године ,Комисија за предметну јавну набавку констатовала је следеће:До истека рока за подношење понуда за партију 3 – Апарат за кисеоник ,процењене вредности  379.166,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, приспеле су две (2) понуде.Комисија, је у фази оцењивања понуда  констатовала да су понуде понуђача „Medicop“ DОО-Beograd и „Messer tehnogas“AD-Beograd, неприхватљиве и неодговарајуће и предлаже одговорном лицу наручиоца обуставу поступка за Партију 3. наведене набавке. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:1. „Medicop“ DОО-Beograd- Понуда је неприхватљива.Понуђач је понудио већу цену од процењене.Понуђена цена без ПДВ-а је: 450.240,00 РСД2. „Messer tehnogas“AD-Beograd- Понуда је неодговарајућа јер садржи битне недостатке у смислу Чл. 106. Став 5. Закона о јн  „Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама“ Понуђач није доставио обавезну тражену техничку спецификацију у виду каталога као ни превод за своје понуђене производе а која је била обавезни услов Ннаручиоца.Понуђена цена без ПДВ-а је: 245.638,68 РСДКако нису испуњени  услови за доделу уговора, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца обуставу поступка за партију 3 – Апарат за кисеоник, а све у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
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