ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

Адреса наручиоца:

Београд, Ресавска 69

Интернет страница наручиоца:

www.reumatologija.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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 услуге збрињавања медицинског отпада и то: сакупљање, транспорт, третман и
коначно збрињавање инфективног отпада као и снабдевање комплетним потрошним
материјалом; сакупљање, транспорт, третман и коначно збрињавање цитотоксичног отпада
као и снабдевање комплетним потрошним материјалом и сакупљање, транспорт и коначно
збрињавање хемијског отпада.
Редни број јавне набавке: МВ II/2015
Ознака из општег речника набавке: 90524000

Процењена вредност јавне набавке:

724.167,00 без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Поднете су две понуде, од следећих понуђача:
1. ENVIROSERV, d.o.o., 11232 Београд, Авалска 186, МБ: 20492376, ПИБ 105952429 (носилац
заједничке понуде испред Групе понуђача)
2. Medical Waste Dispozal, d.o.o., 23000 Зрењанин, Индустријска зона југоисток бб
МБ: 20559799, ПИБ 106229657

Разлог за обуставу поступка:
Поступак јавне набавке мале вредности, редни број јавне набавке: МВ II/2015, за јавну набавку услуга - збрињавање медицинског отпада, обуставља се зато што
нису испуњени услови за доделу уговора.
Понуђач: ENVIROSERV, d.o.o., 11232 Београд, Авалска 186, МБ: 20492376, ПИБ 105952429 (носилац заједничке понуде испред Групе понуђача)
Разлог за одбијање понуде: Понуда је неприхватљива из разлога битних недостатака, у смислу чл. 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, имајући у виду
да понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде (понуђач није доставио образац 1 - Подаци о понуђачу - попуњен,
потписан и оверен од члана Групе понуђача, у Споразуму којим се понуђачи из Групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке није наведен рачун на који ће бити извршено плаћање и у обрасцу 1 није попунио податке о одговорном лицу).
Понуђач:Medical Waste Dispozal, d.o.o., 23000 Зрењанин, Индустријска зона југоисток бб, МБ: 20559799, ПИБ 106229657
Разлог за одбијање понуде: Понуда је неприхватљива из разлога битних недостатака у смислу чл. 106. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, имајући у виду
да понуђач није доказао да испуњава додатне услове (понуђач није доставио сертификат ISO 23907 за кутије за оштре предмете и стакло, као доказ да
располаже неопходном документацијом из које се види да потрошни материјла који се користи за сегрегацију отпада задовољава све потребне стандарде
квалитета, како је изричито наведено у Конкурсној документацији, није доставио потврду НБС о броју дана неликвидности за тражени период од 12.0а9.2014.
године до 11.03.2015. године и није доставио важећи уговор са депонијом ради одлагања третираног и минимализованог/издробљеног отпада)

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен након коначности одлуке о обустави поступка, тј. по
истеку рока за подношење захтева за заштиту права.

Остале информације:
Наручилац није одлучивао о трошковима припремања понуде, обзиром да понуђачи захтев
за накнаду истих, у смислу чл. 88. став 3. Закона о јавним набавкама, нису ни поставили.

