ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Синђелићева бр.62, Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.zcvaljevo.com

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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 услуге редовног и ванредног сервиса дигиталног мамографа Hologic Selenia, ради
закључења уговора.
Ознака из општег речника набавке: 50400000– услуге поправке и одржавања медицинске и
прецизне опреме

Процењена вредност јавне набавке:

971.390,10 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa je 1(једна) понуда:
ОБВ -01-4038 Тим Цо д.о.о. из Београд, Јована Рајића 5ц

Разлог за обуставу поступка:
По објављеном јавном позиву на Порталу јавних набавки и на интернет адреси Опште болнице
Ваљево дана 09.05.2017.г., ЈНМВ бр.10/2017, на адресу наручиоца Опште болнице Ваљево
приспела је једна благовремена,одговарајућа али неприхватњива понуда. У Обрасцу понуде
понуђач Тим Цо д.о.о. понудио је гаранцију за уграђене делове у тајању од 3 месеца, а
наручилац је у истом обрасцу захтевао да понуђени гарантни рок неможе бити мањи од 12
месецо. На основу наведеног понуда понуђача је неприхватљива.
Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да је понуда понуђача Тим Цо д.о.о. из
Београд, Јована Рајића 5ц, благовремена, одговарајућа али неприхватљива понуда. Комисија
предлаже да се Понуда понуђача одбије у складу са Законом о јавним набавкама, Чл.3. став1.,
тачка 33 као неприхватљива јер иста није у складу са поменутом тачком из Чл.3 ЗЈН
(“прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке “).

Када ће поступак бити поново спроведен:
У складу са Законом о јавним набавкама у року од 20 дана .

Остале информације:

