ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Набавка медицинске и лабораторијске опреме и мерних и контролних инструмената у
оквиру Темпус пројекта „Assisting humans with special needs: Curriculum for Human-Tool
Interaction Network-HUTON“ и набавка лабораторијског материјала за H2020 пројекат “Costeffective microfluidic electronic devices for optimal drug administration based on fractional
pharmacokinetics for leukemia treatments – MEDLEM”, по партијама - партија 2
Назив и ознака из општег речника набавки:
33100000 – медицинска опрема; 38000000 – лабораторијска, оптичка и прецизна опрема
(осим наочара); 38300000 – мерни инструменти;

Процењена вредност јавне набавке:

Партија 2 - 17.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Примљене су 2 благовремене понуде за партију 2:
Понуђач:
Еlta 90 Medical Science доо,
Светог Климента 26,
Београд
Понуђач:
Uni-chem доо,
Страхињића Бана 44,
Београд

Разлог за обуставу поступка:
Примљене су 2 благовремене понуде за партију 2 које су одбијене као неприхватљиве јер су
понуђачи доставили понуде чији износи без ПДВ-а прелазе износ процењене вредности за
партију 2:
1) Понуђач Еlta 90 Medical Science доо, Светог Климента 26, Београд доставио је понуду у
укупном износу од 67.600,00 динара без ПДВ-а;
2) Понуђач Uni-chem доо, Страхињића Бана 44, Београд доставио је понуду у укупном износу
од 56.871,53 динара без ПДВ-а;
Узимајући у обзир горе наведено, Наручилац је сходно члану 3. став 1. тачка 33) Закона о
јавним набавкама којом се дефинише појам прихватљиве понуде, одбио наведене понуде
као неприхватљиве.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен за партију 2 по истеку рока коначности рокова
дефинисаних законом.

Остале информације:

