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            О П Ш Т А   Б О Л Н И Ц А   В Р Б А С
            Број:  4141-1/8 
            Дана: 13-01-2020.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 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  директор  Опште болнице Врбас  доноси:

ИСПРАВКА О Д Л У К Е 
о додели уговора 

          На основу поднетог захтева за исправку одлуке о додели уговора, поднетог од стране понуђача „Farmalogist Beograd    , дана 08-01-2020. , а поступајући у складу са   ЗЈН,   Општа болница Врбас у својству наручиоца у отвореном поступку ЈН 52-2019- A1-ОС -Лекови   ван ЦЈН и ЛВЛЛ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) ПАРТИЈА 1 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml, врши се исправка одлуке о додели уговора бр 4141-1/8 од 31.12.2019. год. ,тако да Наручилац доноси одлуку о обустави поступка

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  09-12-2019. године донео одлуку о покретању   поступка јавне набавке  ЈН 52-2019- A1-ОС -Лекови   ван ЦЈН и ЛВЛЛ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) ПАРТИЈА 1 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml
 За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда   на Порталу јавних набавки 09-12-2019.године
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су  2  понудe.
	Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда број  4141-1/7  од 31-12-2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

Подаци о јавној набавци:
          
Предмет јавне набавке
ЈН 52-2019- A1-ОС -Лекови   ван ЦЈН и ЛВЛЛ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) ПАРТИЈА 1 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml
Редни број јавне набавке
52-2019-A1-ОС
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
35,000,00
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
 
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)
 

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде








Критеријум за оцењивање понуде : најнижа понуђена цена.

Приспеле су следеће понуде :
Благовремене понуде
понуђена цена
INO PHARM BEOGRAD
                                                          30.000,00     
FARMALOGIST BEOGRAD
                                                          30.000,00     

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да :
Оба понуђач понудила су добра истог произвођача, са истом ценом, као и истим роком важења понуде као резервним критеријумом,односно   понуде су потпуно идентичне по оба критеријума наведена у конкурсној документацији, па Наручилац  предлаже да се поступак обустави.    
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о  обустави поступка  за   ЈН 52-2019- А1-ОС -Лекови   ван ЦЈН и ЛВЛЛ ( ОКВИРНИ СПОРАЗУМ) ПАРТИЈА 1 - адреналин хидрохлорид (епинефрин) 1мг/мл  .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за захтев заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте.
Предмет обрадио :Службеник за јавне набавке Ружица Ковачевић  
Контролисао :
	


директор  Опште болнице Врбас
                          Попов Др Милан  


