Наручилац

Дом здравља
Младеновац

Адреса

Краљице Марије 15

Место

Младеновац

Број oдлуке

151

Датум

22.10.2017. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012,14/15 и 68/15 ), Директор Дома здравља Младеновац доноси:
ОДЛУКУ
о обустави пoступка јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке за
јавну набавку добра- лабораторијски материјал за партију под редним
бројем 1 хематолошки материјал и реагенси за хематолошки анализатор и
закуп хематолошког апарата
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке у отвореном поступку јавне
набавке за јавну набавку лабораторијског материјала за партије под редним
бројем 1 хематолошки материјал и реагенси за хематолошки анализатор и закуп
хематолошког апарата редни број ЈН 1.1.12.
Образложење
Наручилац је дана 16.08.2017. године донео одлуку о покретању отвореног
поступка бр. 116, за јавну набавку лабораторијског материјала.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.08.2017. објавио позив за
достављање понуда на порталу Управе за јавне набавке, на сајту Дома здравља
Младеновац и послао позив за достављање понуда потенцијалним понуђачима.
Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда
после истека рока за подношење понуда,
а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде

X

после доношења одлуке о избору најповољније понуде
Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда за
наведене партије
у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или
неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде

X

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети
у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча или услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године односно у наредних
шест месеци.
X
Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Образложење:
Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена за исти број анализа у односу на
претходну јавну набавку из претходне године непримерено, драстично увећана (
претходна година 287.776,00 динара без ПДВ-а а садашња понуда 538.195,00
динара без ПДВ-а). Истраживањем тржишта смо установили да је понуђена
цена непримерено већа од тржишне цене. А такође поступак јавне набавке за
ову партију обустављамо из објективних и техничких разлога због повећања
обима посла јавила се потреба за повећањем броја анализа на годишњем нивоу
што нисмо могли да предвидимо на почетку покретања поступка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.

Одговорно лице:
В.Д.ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић

