
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text1: Институт за здравствену заштиту деце и омладине  Војводине
	Text2: Хајдук Вељкова 10, Нови Сад
	Text3: www.izzzdiovns.rs
	Text5: Сервисирање медицинске опремеНазив и ознака из општег речника набавке: 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опремеПредмет јавне набавке је обликован у 49 партија.
	Text6: 3.448.000,00  dinara (bez PDV-a)
	Text7: У року за подношење понуда 12 понуђача је поднело 23 понуде. 1. „Amiral“ d.o.o. Niš - партија 62. „Alfamed“ d.o.o. Beograd- партија 73. „Arena Meding“ d.o.o. Beograd- партија  214. „Vivogen“ d.o.o. Beograd - партија 465. „Dräger tehnika“ d.o.o. Beograd-партија  186. „Alfatrade enterprise“ d.o.o. Beograd-партије  32,34 и 477. „ProMedia“ d.o.o. Kikinda- партије  11,33,35,37,40 и 488. „Hemtek lab“ d.o.o. Beograd- партија  169. „Promed“ d.o.o. Novi Sad-партије 1,2,3  и 2210. „Mar Medica“ d.o.o. Beograd- партије 25 и 2611. „MC Company“ d.o.o. Zemun-партија 3812. „Intrex“ d.o.o. Novi Sad  - партија 4
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	Text10: У року за подношење понуда за 26 партија није поднета ниједна понуда.  Три понуде  су у фази стручне оцене понуда оцењене као неприхватљиве понуде .1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:1. 1.1 Понуда понуђача „Алфатраде ентерприсе“ д.о.о. Београд, број 815/16 од 18.11.2016. године (заводни број Института ЈН 4-26у/16/6 од 21.11.2016. године), за партију бр. 34- Термомиксер - произвођача Еппендорф, одбија се као неприхватљива јер иста иста  прелази износ процењене вредности.Процењена вредност предметне партије је 3.000,00 дин без ПДВ-а. Понуђена цена (цена сервисног сата)  неприхватљиве понуде је 8.000,00 дин без ПДВ-а.1.2 Понуда понуђача „Алфатраде ентерприсе“ д.о.о. Београд, број  815/16 од 18.11.2016. године (заводни број Института ЈН 4-26у/16/6 од 21.11.2016. године), за партију бр. 47- Термални сајклер - произвођача Еппендорф, одбија се као неприхватљива јер иста иста  прелази износ процењене вредности.Процењена вредност предметне партије је 5.000,00 дин без ПДВ-а. Понуђена цена (цена сервисног сата)  неприхватљиве понуде је 10.000,00 дин без ПДВ-а.2. 2.1 Понуда понуђача „ПроМедиа“ д.о.о. Кикинда, број 649/16 од 18.11.2016. године (заводни број Института ЈН 4-26у/16/7 од 22.11.2016. године), за партију бр. 33- Термостат - произвођач ДХП, одбија се као неприхватљива јер иста иста  прелази износ процењене вредности.Процењена вредност предметне партије је 2.000,00 дин без ПДВ-а. Понуђена цена (цена сервисног сата)  неприхватљиве понуде је 2.550,00 дин без ПДВ-а.
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