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:

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:
„Лабораторијски потрошни материјал“ JN 12-3-2016
Партија 14- Реагенси и средства потребна за рад на анализатору BS 400 (2 aparata)
ОРН: 33140000

Процењена вредност јавне набавке:

2.800.000,00 рсд

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда: 1
1.„LABTEH“ d.o.o.

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 16.05.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке добра у отвореном
поступку – "Лабораторијски потрошни материјал“ обликоване по партијама. Дана 25.05.2016. 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 27.06.2016. године ,Комисија за предметну јавну набавку констатовала
је следеће:
До истека рока за подношење понуда за Партију 14- Реагенси и средства потребна за рад на анализатору BS
400 (2 aparata),процењене вредности 2.800.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, приспела је
1(једна) понуда.
Уговор о Јн је додељен Понуђачу „LABTEH“ d.o.o.. У поступку унутрашње контроле уговора утврђено је да је
уговор ништаван у одредби којом је уговорена уговорна цена без ПДВ-а и са Пдв-ом, без предходне рачунске
провере понуде и спецификације збира по свим позицијама из понуде.
Уговор је споразумно раскинут дана 25.07.2016.године.
Наручилац ће за наведену партију спровести преговарачки поступак сходно члану 35. став 1.тачка 1) Закона о
јавним набавкама чим се за то стекну законски услови,односно када одлука о обустави постане коначна.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Када се за то буду стекли заонски услови.

Остале информације:

