ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

ТРг братства и јединства бр. 1,. 31300 Пријепоље

Интернет страница наручиоца:

https://www.opstinaprijepolje.rs/

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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: Прeдмeт jaвнe нaбaвкe je набавка добара - медицинске опреме за потребе Опште
болнице Пријепоље, по партијама. "Набавка добара медицинске опреме за потребе Опште болнице Пријепоље
“, број набавке: 410-45/2018, "
Предмет јавне набавке је обликован у 12 (дванаест) партија и то : ПАРТИЈА 1: Гинеколошки сто – 1 комад;
ПАРТИЈА 2: Рефлектор лампа– 1 комад; ПАРТИЈА 3: Операциони сто ( 1 комад), операциона лампа ( 1 комад) и
инструменти за царски рез (1 комплет); ПАРТИЈА 4: Колица за давање терапије-2 комада; ПАРТИЈА 5: Пулсни
оксиметар SPO2 – 1 ком и SPO2 сензор – 3 ком; ПАРТИЈА 6: Електрични аспиратор– 1 комад; ПАРТИЈА 7: Хируршки
аспиратор (1 комад) са две боце; ПАРТИЈА 8: Транскутани билирубиномер (1 комад) и фототерапијска лампа(1
комад); ПАРТИЈА 9: Пацијент монитор за операциону салу – 1 комад; ПАРТИЈА 10: Добоши за стерилизацију – 6
комада; ПАРТИЈА 11: Парни стерилизатор– 1 комад; ПАРТИЈА 12: Пакерица – 1 комад
Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – Mедицинска опрема

Процењена вредност јавне набавке:

60.244,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљена једна понуда.
Подаци о понуђачу:
1. PTP „Inel“ d.o.o., Позоришни трг 4, 21000 Нови Сад

Разлог за обуставу поступка:
Разлог обуставе поступка: Није достављен сертификат понуђача за сервис понуђених
медицинских средстава: OHSAS 18001, ISO 14001

Када ће поступак бити поново спроведен:
По коначности одлуке број 410-45/2018-15 од 02.08.2018. године.

Остале информације:

