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
Партија 10-Пластика за потребе лабораторије
ЈН 12/2015
ОРН: 33140000, 33696500.

Процењена вредност јавне набавке:

92.000,00 рсд

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда: 3
1. „AlfaTrade Enterprise“d.o.o., Београд, Рачкога 1А
2.“VODIČ“ D.O.O. ,Н. Београд, Душана Вукасовића 29, локал 6
3.„SUPERLAB“ D.O.O., Нови Београд, Милутина Миланковића 25

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 06.05.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набaвке услуга у отвореном поступку – „Лабораторијски потрошни
материјал“обликоване по партијама.Дана 13.05.2015. 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 16.06.2015. године ,Комисија за предметну јавну набавку констатовала је следеће:
До истека рока за подношење понуда за партију 10.– Пластика за потребе лабораторије ,процењене вредности 92.000,00 динара без ПДВ-а, на адресу
наручиоца, приспеле су три (3) понуде.
Комисија је одлучила да накнадно изврши увид у понуде понуђача: 1.„AlfaTrade Enterprise“doo, 2.„VODIČ “doo, 3. „Superlab“-doo, који су учествовали у
предметној набавци и том приликом установио да понуда понуђача:
1. „AlfaTrade Enterprise“doo-Beograd,
Наручилац је у конкурсној документацији у обрасцу - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, јасно и недвосмислено појаснио која документа понуђачи треба да доставе у својој понуди.
Понуђач је доставио мишљење АЛИМС-а, да понуђени артикли се не сматрају медицинским средствима, а не Решење АЛИМС-а о дозволи за стављање у
промет сваког од понуђених медицинских средстава, које је предмет ове јавне набавке.
2. „VODIČ “doo-Beograd,
Понуђач у својој понуди није доставио техничку спецификацију за понуђене артикле.
3. „SUPERLAB“D.O.O.Н.Београд,
Понуда је неприхватљива.
Понуђач је доставио понуду са износом већим од процењење вредности.
Како нису испуњени услови за доделу уговора, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу наручиоца обуставу поступка за партију 10.–
Пластика за потребе лабораторије, а све у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

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

Остале информације:

