ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈП "Ковински комуналац"

Адреса наручиоца:

Соње Маринковић бр.6. Ковин

Интернет страница наручиоца:

http://jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке су добра – плоче, лимови, траке и фолије у вези са грађевинским
материјалом
Назив и ознака из општег речника набавке: 44170000 – плоче, лимови, траке и фолије у вези
са грађевинским материјалом
I партија - Профили, плоче, лимови

Процењена вредност јавне набавке:

200.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

На адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда стигла је једна понуда за
прву партију.
Након отварања понуда олашћено лице за спровођење поступка приступило је стручној
оцени понуда и понуду понуђача ДОО „Силон“ Ковин за I партију, оценило 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
200.000,00 динара без ПДВ-а, док понуда понуђача износи 343.350,00 динара.

Разлог за обуставу поступка:
На адресу Наручиоца за I партију пристигла је само једна понуда и то понуда понуђача ДОО
„Силоин“ Ковин, која је оцењена као неприхватљива, те у складу са чланом 107. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС” 124/12, 14/2015 и 68/2015), како се нису стекли услови за
доделу уговора наручилац је донео Одлуку о обустави поступка.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Када се за то стекну Законом прописани услови.

Остале информације:

