
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Понуде понуђача „Central Line“ doo, „Mali Princ“ d.o.o. Jakovo i „Medicinski Depo Plus“ d.o.o. Novi Sad, су одбијене као неприхватљиве јер понуђачи нису припремили понуде у складу са изменама и допунама конкурсне документације, објављене на Порталу УЈН  и сајту установе.Понуђач „Inko National“ d.o.o. Vrbas, понудио је неуобичајено ниску цену за тражени квалитет артикала из партије 4., те је од њега затражено дана 11.03.2015. године писмено образложење свих саставних делова понуђене цене.У одговору понуђача „Inko National“ d.o.o. Vrbas, запримљеном 12.03.2015. године, наводи се да се њихова фирма бави производњом папирне галантерије две деценије и да су као произвођачи конкурентни на тржишту.Наручилац није прихватио овакво образложење цене, с обзиром да има сазнања, да је укупна цена репроматеријала (цена папира, хилзне и фолије за паковање), без цене струје, рада, логистике, превоза и зараде произвођача. виша од цене коју је овај понуђач понудио за тражени квалитет артикала из партије 4.До овог сазнања, наручилац је дошао путем истраживања тржишта, телефонским путем  од неколико понуђача и о томе сачинио записник. 
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