ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

˃̵̸̡̛̖̦̌ ̡̨̹̣̌

Адреса наручиоца:

ʶ̦̖̌̚ ʺ̨̛̣̹̌ ̍̍, 35230 ˖̛̱̪̬̠̌

Интернет страница наручиоца:

www.tehnickaskola.cuprija.edu.rs

Врста наручиоца:

ʿ̨̬̭̖̯̏̌

Врста поступка јавне набавке:

ʿ̨̡̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̥̣̖̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

Врста предмета:

ˀ̨̛̌̔̏

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:
ʿ̬̖̥̖̯̔ ʵ̦̖̌̏ ʻ̡̖̌̍̌̏ ̨̬̠̍ 1.3.1
ˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̠̌ ̡̨̬̏̌ ̦̌ ̖̣̱̔ ̬̖̐̌̔̚ ̭̌ ̛̬̦̥̌̏ ̡̨̨̬̥̏.
ʽ̡̦̌̌̚ ̛̚ ʽˀʻ: 45260000 - ̨̛̬̌̔̏ ̦̌ ̡̨̬̱̏ ̛ ̛̬̱̔̐ ̨̛̪̭̖̦̍ ̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̡̛̦̯̭̌̌̚ ̨̛̬̌̔̏
ʸ̶̨̡̛̠̌̌: ̡.̪. ̬̍. 4935/1 ʶʽ ˖̛̱̪̬̠̌
ʽ̡̠̖̯̍̌: ʶ̨̬̏ ˃̵̸̡̛̖̦̖ ̡̨̹̣̖ ̱ ˖̛̛̱̪̬̠

Процењена вредност јавне набавке:

850.000,00 динара (без ПДВ-а)
1.020.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
1. 01-1068 ʪʿʿ (ʪ̨̬̱̹̯̏ ̌̚ ̨̨̧̛̪̬̱̏̔̚ ̛ ̨̪̬̥̖̯) "ʿ̣̦̌" ʪ.ʽ.ʽ. (ʵ̴̨̛̭ ʺ̨̛̣̖̦̌̔̏̓)
35236 ʺ̶̨̛̠̯̌̏̌, ̬̍. ̨̪̦̱̖̔ 79 ̨̔ 18.6.2019. ̨̛̦̖̐̔
̸̛̛̥̯̦̌ ̨̬̠̍ ̸̨̪̦̱͂̌̌: 07849974
ʿʰʥ: 101373144
e-mail: plancuprija@mts.rs
̯̖̣: 035/8475-264 ̛ 035/433-010

Разлог за обуставу поступка:
Понуђач у понуди није испунио обавезне услове из члана 75. Закона о Јавним набавкама
(тачка 2 и тачка 4) као ни додатне услове из члана 76. Закона о Јавним набавкама.
Понуђач је навео цену у износу од 2.689.090,00 динара (без ПДВ-а) односно 3.226.908,00
динара (са ПДВ-ом).
Разлог за обуставу поступка јавне набавке је непотпуна,неодговарајућа и неприхватљива
понуда за наручиоца од стране понуђача.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће се спровести до краја 2019.године.

Остале информације:
Комисија за Јавне набавке је предложила директору наручиоца да се поступак јавне набавке
обустави јер није прибављена ниједна одговарајућа и прихватљива понуда.
Директор наручиоца је прихватио предлог Комисије за ЈН о обустави поступка. Предметни
поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда а пре доношења
одлуке о додели уговора.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може преко наручиоца поднети жалбу Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки.

