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:

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:
„Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)“ JN 13-7/2016 ПO
Партија 5 - Офтамолошки апарати
Партија 6 - Тензиометри и остало
Партија 7 - Ултразвук апарати
Партија 14 - Апарати у служби здравствене заштите радника
ОРН: 50421000

Процењена вредност јавне набавке:

1.168.000,00 рсд

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда: Није било понуда

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 05.12.2016. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 03/3871 јавне набaвке добра 13-7/2016 ПО у отвореном поступку – „Текуће поправке и одржавање медицинске
опреме (и резервни делови)“ обликоване по партијама.
Дана 15.12.2016. године наручилац је истовремено објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, порталу као и на својој интернет страници,
сходно члану 62. Закона о јавним набавкама.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 03/117-2 од 23.01.2017. године ,Комисија за предметну јавну набавку констатовала је следеће:
До истека рока за подношење понуда за партију
До истека рока за подношење понуда за партију
До истека рока за подношење понуда за партију
До истека рока за подношење понуда за партију
ниједна понуда.

5 - Офтамолошки апарати , процењене вредности 240.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, није стигла ниједна понуда.
6 - Тензиометри и остало, процењене вредности 260.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, није стигла ниједна понуда.
7 - Ултразвук апарати, процењене вредности 350.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, није стигла ниједна понуда.
14 - Апарати у служби здравствене заштите радника, процењене вредности 318.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу наручиоца, није стигла

Како нису испуњени услови за доделу уговора, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца обуставу поступка за партије: Партија 5 - Офтамолошки апарати ; Партија 6
- Тензиометри и остало ; Партија 7 - Ултразвук апарати ; Партија 14 - Апарати у служби здравствене заштите радника , а све у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /
Како је комисија за јавну набавку предложила обуставу поступка а да је у складу са наведеним Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.
Комисија наручиоца ће поновити поступак за Партија 5 - Офтамолошки апарати ; Партија 6 - Тензиометри и остало ; Партија 7 - Ултразвук апарати ; Партија 14 - Апарати у служби
здравствене заштите радника када се стекну законски услови.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка.
Сходно Закону о јавним набавкама,Наручилац ће поновити поступак, када се за то стекну законски услови.

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

Остале информације:

