Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-49/14-62
21.08.2014. године
На основу члана 109. став 4 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд,
Јована Мариновића 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О OБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана
-за партију 1бр. ЈН: 404-1-110/14-54
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наричиоца: Здравство
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета: Добра
7. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је материјал перитонеумску дијализу за период од годину
дана, и то:
Бр.
пацијената/
Партија
Предмет набавке
осигураних
лица
Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску
1
дијализу са глукозним раствором - за програм
182
произвиђача Fresenius
Ознака из Општег речника набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски
производи и производи за личну негу; 85141211 – Услуге кућне дијализе.
Редни број набавке: 404-1-110/14-54
8. Процењена вредност за партију 1: 225.243.200,00 динара (без ПДВ-а).
9. Број примљених понуда за партију 1: 1
Сходно позиву за подношење понуде бр. 404-1-49/14-5 од 30.04.2014. године,
благовремено, тј. до дана 09.06.2014. године до 10,30 часова, Наручиоцу је, за партију 1
пристигла понуда следећег понуђача:
Р.Б.
1.

Назив понуђача
FRESENIUS MEDICAL
CARE SRBIJA d.o.o.

Адреса

Датум пријема

Сат

Београдски пут бб , Вршац (Јурија Гагарина
11-11а, Београд)

22.07.2014.

11:15

10. Разлог за обуставу поступка:
Предметни поступак јавне набавке за партију 1 je обустављeн из разлога што није
испуњен услов за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума за наведену партију,
односно, зато што је пристигла једна неприхватљива понуда.
Сходно наведеном наручилац је донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне
набавке бр. 404-1-49/14-61 од 20.08.2014. године.

11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен када се стекну сви услови за
покретање предметног поступка.
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
уложити Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве обавештења о
обустави поступка на порталу јавних набавки.
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