ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Адреса наручиоца:

Београд, Ресавска 69

Интернет страница наручиоца:

www.reumatologija.org.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:
Набавка добара - средства за одржавање хигијене, партија бр. 8 - средство за машинско
чишћење подова, редни број набавке МВ III/2015
Ознака из општег речника набавке: 39831300

Процењена вредност јавне набавке:

За партију 8 - 343.200,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За партију 8 поднете су три понуде од следећих понуђача:
1. MP International d.o.o., Бееоград, Смедеревска 8, МБ: 17459546, ПИБ: 102724497
2. Bent Excelllent d.o.o., Београд, Хемингвејева 12, МБ: 17454269, ПИБ: 102551820
3. Ecotime, d.o.o., Београд, Аутопут за Нови Сад 296е, МБ: 17513842, ПИБ: 103098658

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке мале вредности добара - средства за одржавање хигијене, за партију
8 - средство за машинско чишћење подова, редни број набавке МВ III/2015, обуставља се
зато што нису испуњени услови за доделу уговора.
Понуђач: MP International d.o.o., Бееоград, Смедеревска 8
Разлог за одбијање понуде: Понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне
набавке за наведену партију
Bent Excelllent d.o.o., Београд, Хемингвејева 12
Разлог за одбијање понуде: Понуда не испуњава све техничке спецификације тражене
конкурсном документацијом
Ecotime, d.o.o., Београд, Аутопут за Нови Сад 296е
Разлог за одбијање понуде: Понуда не испуњава све техничке спецификације тражене
конкурсном документацијом

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће поново бити спроведен након коначности одлуке о обустави поступка, тј. по
истеку рока за подношење захтева за бзаштиту права

Остале информације:
Наручилац није одлучивао о трошковима припремања понуде, обзиром да понуђачи захтев
за накнаду истих, у смислу чл. 88. став 3. Закона о јавним набавкама нису ни поставили.

