ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16

Интернет страница наручиоца:

http://www.dzvracar.org.rs/

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:
ЈН бр. 20a-2015 - Услуга лабораторије стоматолошке протетике обликованих у две партије и
то:
Партија 2- Услуга израде металне конструкције за металокерамичке крунице од метала са
материјалом који у себи не садржи никал
Ознака из општег речника набавке: 85130000

Процењена вредност јавне набавке:

-Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а) – 500.000,00 динара
За партију 2- 100.000,00 динара без Пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За партију 2- Услуга израде металне конструкције за металокерамичке крунице од метала са
материјалом који у себи не садржи никал благовремено у остављеном року стигле су 3
понуде понуђача:
1) СЗТЛ ,,Антоновић'', Анхомандрита Горасима Зељића 10,Београд
ПИБ: 102895259
Матични број: 53191983

Разлог за обуставу поступка:
Поступак се обуставља након доношења Одлуке о додели уговора за партију 2, јер је
изабрани понуђач, који је једини конкурисао за предметну партију дописом број 02/ II/2725
од 24.07.2015 год одустао од потписивања достављеног му уговора у законском року.
Понуђачу коме је на основу Одлуке о додели уговора додељен уговор за партију 2 , упућено
је позивно писмо за закључење уговора и шест примерака потписаних и оверених уговора од
стране
Наручиоца у законском року тј. 13.07.2015 год. Изабрани понуђач, који је једини конкурисао
за предметну партију дописом број 02/ II/2725 од 24.07.2015 год одустао од потписивања
достављеног му уговора .

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен након истека рока за подношење захтева за заштиту
права.

Остале информације:

