ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља „Краљево“

Адреса наручиоца:

Југ Богданова 110 Краљево

Интернет страница наручиоца:

www.dzkralјevo.co.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Предмет јавне набавке број 13 – 2/15 су добра – потрошни медицински материјал
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији
Медицински потрошни материјал (ознака 33140000).
ОБУСТАВЉА се отворени поступак за набавку потрошног медицинског материјала
за партију 31 - Фaрмaцeутскe супстaнцe –eксципиjeнси.

Процењена вредност јавне набавке:

268.960.00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за партију 31 приспеле су две
понуде и то понуда понуђача „Flora komerc“ Горњи Милановац заводни број 965 од
25.03.2015. године и понуда понуђача „Euromedicina“ Нови Сад заводни број 981 од
26.03.2015. године.

Разлог за обуставу поступка:
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбио је да закључи уговор.
- Понуда понуђача „Flora komerc“ Горњи Милановац заводни број 965 од 25.03.2015. године је неприхватљива за партију 31
јер није достављено овлашћење од произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за
учешће у предметној набавци и о континуираном снабдевању током трајања уговора за ставке 4 и 7 из партије 31 а која су
тражена сходно прилогу 4. конкурсне документације став 2. тачка 13 што је комисија и констатовала у Извештају о стручној
оцени понуда број 13 – 2/15 – 11 од 02.04.2015. године.
- Са понуђачем „Euromedicina“ Нови Сад заводни број 981 од 26.03.2015. године као једине пристигле прихватљиве понуде
за партију 31, наручилац је приступио закључењу уговора број 11 – 82 од 16.04.2015. године. Понуђач „Euromedicina“ Нови
Сад доставио је обавештење о одустајању од потписивања уговора.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Kada se steknu zakonski uslovi.

Остале информације:
/

