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            О П Ш Т А   Б О Л Н И Ц А   В Р Б А С
            Број: 2642/7
            Дана: 18.07.2018. године
            В Р Б А С


ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС      ул. Милана Чекића бр. 4, ВРБАС
Централа: 021 / 7954 – 500; Директор: 021 / 7954 – 560; Факс: 021 / 798 – 209
e-mail: opbol@open.telekom.rs
На основу члана 109 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015),  директор доноси: 
О Д Л У К У 
о обустави   поступка јавне набавке  

        ОБУСТАВЉА СЕ   поступак за јавну набавку – НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЈН БР. 36-2018-Б -OС
(ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)за партије :
ПАРТИЈА  5- одржавање уређаја у станици медицинских гасова
	ПАРТИЈА  6-  одржавање уређаја –бунар(пумпа, хидрофор)
	ПАРТИЈА  7-  одржавање агрегата
	ПАРТИЈА  8-  одржавање трафо станица
	ПАРТИЈА  11- одржавање рачунарске опреме
	ПАРТИЈА  12- одржавање хлоринатора 
	ПАРТИЈА  13- одржавање телекомуникационе мреже
	ПАРТИЈА  14 -  одржавање компресора и пумпе  у станици медицинских гасова

О б р а з л о ж е њ е

	Наручилац је дана   27.06.2018  . године донео одлуку о покретању    поступка за јавну набавку – НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРБАС ЈН БР. 36-2018-Б -OС
(ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ)
Подаци о јавној набавци:

          Назив партије
Процењена вредност партије

ПАРТИЈА  5- одржавање уређаја у станици медицинских гасова
150.000.00
ПАРТИЈА  6-  одржавање уређаја –бунар(пумпа, хидрофор) 
200.000.00
ПАРТИЈА  7-  одржавање агрегата
100.000.00
ПАРТИЈА  8-  одржавање трафо станица
100.000.00
ПАРТИЈА  11- одржавање рачунарске опреме
100.000.00
ПАРТИЈА  12- одржавање хлоринатора
100.000.00
ПАРТИЈА  13- одржавање телекомуникационе мреже
50.000.00
ПАРТИЈА  14 -  одржавање компресора и пумпе  у станици медицинских гасова
100.000.00

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  
   -  није пристигла ни  једна  благовремена  понуда 
Поступак се обуставља у фази након   отварања понуда, а пре доношења одлуке о најповољнијем понуђачу.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка за јавну набавку бр.   2642/7   
                                     
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за захтев заштиту права у року од 8 дана од дана пријема исте.
     Предмет обрадио :Службеник за јавне набавке Ружица Ковачевић  
Контролисао : 		
	директор  Опште болнице Врбас
           									  Попов др Милан

