ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 ЈНМВ број 12/2014 је набавка добара- Лекови са листе Б - сет Б, обликована по
партијaма ,Сведено на ознаку из општег речника набавки и то: 33692000 – медицински
раствори, за потребе ДЗ „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђијa из разлога што у претходном
поступку број ЈНМВ 11/2014 није пристигла ни једна понуда за партију број 6 - ADRENALIN
HCL 50 po 1 mg/1ml и партију број 9- OHB 12 ,ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml , те се на основу
Одлуке о додели уговoра број 01.3-11-11/2014 од 28.05.2014.године ,покреће нови поступак
јавне набавке мале вредности.

Процењена вредност јавне набавке:

Укупна Процењена вредност јавне набавке без
ПДВ-а износи 155.700,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Није пристигла ни једна понуда .

Разлог за обуставу поступка:
Није пристигла ни једна понуда која је благовремена , одговарајућа и прихватљива.

Када ће поступак бити поново спроведен:
С обзиром да се ради о поновљеном поступку ЈНМВ, а како ЗЈН не садржи одредбу која регулише поступање наручиоца код неуспешно
спроведене поновљене ЈНМВ, а из разлога хитности предметне набавке а сходно члана 178. став 3. Закона о здравственом осигурању,
да здравствена установа , као давалац здравствених услуга , мора да обезбеди неопходне лекове, медицинска средства, имплантате и
медицинско-техничка помагала која су утврђена као право из обавезног здравственог осигурања,предметна добра ће се набављати од
добављача за које се засигурно зна да могу да редовно, квалитетно и количински да извршавају набавку.

Остале информације:

