ЈП “Ковински комуналац” Ковин
Број: 02-1218/7-16
ЈНМВ број: II-016/1-16
Дана: 21.04.2016.godine
Ковин
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015),
одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге поправке и
одржавања теретних возила, редни број ЈНМВ II-016/1-16 из разлога што је на адресу наручиоца у року
предвиђеном за достављање понуда пристигла само једна понуда и то понуда за I партију која је оцењена
као неприхватљива, док за остале партије на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда.
Образложење
Наручилац је дана 06.04.2016.године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број
II-016/1-16, за набавку услуге поправке и одржавања теретних возила.
Јавни позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки, дана
08.04.2016.године.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је
подељена у 6 партије и то процењене вредности:
- за I партију
240.000,00 динара ( поправка моторних возила марке ФАП и Peugeot)
- за II партију
200.000,00 динара ( поправка радних машина)
- за III партију
130.000,00 динара (поправка надоградње смећара)
- за IV партију
170.000,00 динара ( поправка хидраулике)
- за V партију
80.000,00 динара (поправка трактора)
- за VI партију
180.000,00 динара (поправка радне машине ЈЦБ)
У року предвиђеном за достављање понуда на адресу Наручиоца пристигла је само једна понуда и то:
Број под којим је
понуда заведена
02-1410/1-16

Назив или шифра понуђача
ДОО „Ауторемонт Пивашевић“ Панчево

Датум
пријема
18.04.2016.

Време
пријема
09:00

Након отварања понуда Комисија је приступила стручној оцени понуде и понуду понуђача ДОО
„Ауторемонт Пивашевић“ Панчево, оценила као неприхватљиву 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”.
Понуда понуђача за I партију оцењена је као неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне
набавке за наведену партију. Процењена вредност јавне набавке износи 240.000,00 динара без ПДВ-а, док
понуда понуђача износи 358.880,00 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, јер је једина пристигла понуда оцењена као неприхватљива за I
партију, док за остале партије на адресу наручиоца није пристигла ниједна понуда, наручилац доноси
Одлуку о обустави поступка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев
за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки
в.д. директора,
Урош Јовановић дипл.инж.арх.

