ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Дом здравља Лучани

Адреса наручиоца:

ул. Републике бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца:

www.dzlucani.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:
Опис предмета набавке: Предмет набавке број 25/2017 су Животне намирнице за потребе Дома здравља
Лучани (шестомесечне потребе).
Партије 14, 38, 39, 40, 41, 42 и 43.
Назив и ознака из општег речника набавки:
15100000 - Производи животињског порекла, месо и месни производи
15200000 - Припремљена и конзервисана риба
15300000 - Воће, поврће и сродни производи
15400000 - Животињска или биљна уља и масти
15500000 - Млечни производи
15600000 - Млинарски производи, скроб и скробни производи
15811000 – хлебни производи;
15893000 – суви производи;
15110000 – Месо;
15511000 - Млеко

Процењена вредност јавне набавке:

524.870,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

-Код наручиоца за предметне партије 14, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 приспеле су понуде следећих
понуђача:
1. "ИЛА ПРОМЕТ " doo - ЧАЧАК,
2. "СУВОБОР КОП НН" доо - ЧАЧАК.

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак јавне набавке Животне намирнице за потребе Дома здравља Лучани
(шестомесечне потребе), у поступку јавне набавке мале вредности број 25/2017, обликована
по партијама за партије 14, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 јер нису испуњени услови за доношење
одлуке о додели уговора.
- Код наручиоца за предметне партије 14, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 приспеле понуде су одбијене
као неприхватљиве јер је вредност из понуде већа од процењене вредности.

Када ће поступак бити поново спроведен:

Поступак ће бити спроведен у наредном периоду, у
роковима предвиђеним законом.
Остале информације:

