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)16/2014
50421000-услуге поправке и одржавање медицинске опреме

Процењена вредност јавне набавке:

3.000.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

примљених 8 понуда.
1. „МC COMPANY“ D.O.O, Земун, ул.Задругарска бр. бб
2. „MEDISAL“ Сурчин, ул. Скојевска бр 23
3. „TIM CO“ Београд, ул. Јована Рајића бр. 5ц
4. „ION“ Н.Београд, ул. Булевар Михајла Пупуна бр. 11/53
5. „SZR „TAURUNUM MEC ACTIVE“, „ACOMA“ D.O.O i SZR „3 M“ – заједничка понуда
6. „MEDIPRO MPM“ D.O.O i „ELECTRONIK DESIGN MEDICAL“ D.O.O – заједничка понуда
7. „ MEDICOM“ д.о.о. из Шапца, Поцерска бр. 3 , понуда број 03/2583 од 29.08.2014.
8. „ AB TRADE“ д.о.о и Београда, Билећка бр. 14, понуда број 03/2564 од 29.08. 2014.

Разлог за обуставу поступка:
Техничком гешком наручиоца дошло је до тога да су две понуде за поступак ЈН број 16/2014
Текуће поправке и одржавање медицинске опреме ( и резервни делови)“ и то понуде:
"MEDICOM“ д.о.о. из Шапца, Поцерска бр. 3 , понуда број 03/2583 од 29.08.2014.
године и „AB TRADE“ д.о.о и Београда, Билећка бр. 14, понуда број 03/2564 од 29.08. 2014.
године,остале у сефу наручиоца и нису донете на отварање 01.09.2014.године.
Наручилац је покренуо поступак утврђивања одговорности, зато што благовремене
поднете горе наведене понуде дана 01.09.2014.године нису донете на отварање које је
заказано за ЈН 16/2014 – „ Текуће поправке и одржавање медицинске опреме ( и резервни
делови)“, из ког разлога ове понуде нису биле отворене у заказано време. Поступак је
покренут против запослених радника на Архиви и благајника Дома здравља „Земун“. У
поступку ће се утврдити одговорност запослених за поступке и чињеницу да су две понуде
заборављене, односно нису донете на време.
Понуђачи чије понуде су предате, а нису отворене нису присуствовали отварању понуда,
па нису могли да скрену пажњу на чињеницу да њихове понуде нису уврштене у поступак
отварања. Они такође нису контактирали наручиоца и захтевали достављање записника о
отварању понуда.
Како је комисија за јавну набавку предложила поништење поступка, до је у складу са наведеним
Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У року од 10 дана од дана објављивања на Порталу и сајту Дома здравља "Земун"

Остале информације:

