
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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	Text7: На адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда стигло је 6 понуда, од тога 4 понуђача конкурисали су за прву и четврту партију и то:1. ДОО "19.децембар" Пријепоње, Рада Дробњака бб, матични број 07845189, ПИБ 1008080572. ДОО "Ауто промет" Нови сад, Бул.Војводе Степе 46, матични број 08611823, ПИБ 100456783 3. ДОО „Славија ауто“ Панчево, Новосељански пут број 26Б, матични број 08183562, ПИБ 101048702 4. Група понуђача ДОО "Беопрактик" Београд, Јакова Галуса 35а, матични број 17305026, ПИБ 101744251 и ДОО "Dragon Fly" Београд, Текеришка 90а, матични број 06894372, ПИБ 101737537
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	Text10: Понуде понуђача ДОО „19.децембар“ Пријепоље, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад, ДОО „Славија ауто“ Панчево и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд за I i IV партију оцењене су као неприхватљиве  у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке”.Комисија је након отварања понуда и прегледа горе наведене понуде понуђача оценила као неприхватљиве јер прелазе износ процењене вредности за I и IV партију.Процењена вредност за I партију износи 550.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО „19.децембар“ Пријепоље – 557.767,00 динара, ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 1.057.947,00 динара, ДОО „Славија ауто“ Панчево – 956.390,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд – 604.950,00 динара.Процењена вредност за IV партију износи 100.000,00 динара, док понуде понуђача износе ДОО „19.децембар“ Пријепоље – 108.735,00 динара (уместо 67.490,00, добијена писмена сагласност од Понуђача за исправку рачунске грешке) ДОО „Ауто промет“ Нови Сад – 174.486,00 динара, ДОО „Славија ауто“ Панчево – 166.711,00 динара и  група понуђача ДОО „Беопрактик“ Београд и  ДОО„Dragon Fly“ Београд – 110.195,00 динара.На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015), како се нису стекли услови за доделу уговора наручилац доноси Одлуку о обустави поступка.
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