ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈП "Ковински комуналац"

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

http://jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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: Услуга – поправка и одржавање пумпи
ОРН: 50511000 – услуге поправке и одржавања пумпи
Набавка је обликована по партијама, обустављена је
партија III - поправка и одржавање центрифугалних пумпи

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредности за III партију 150.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
На адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда пристигле су 4
(четири) понуде и то понуде следећих понуђача:
1. ПД "Ивинг" ДОО Ниш, Косовке Девојке бр.32а, ПИБ:101533546, мат.бр.07674031
2. ДОО "Микромотор" Београд, Нова Мокролушка бр.25, ПИБ:101741340,
мат.бр.07804300
3. ДОО "Беопумпе" Београд, Симеона Кончаревића бр.20, ПИБ:100427922,
мат.бр.07898550
4. СЗР "ЕлектроБобан" Ковин, Цветна бр.15, ПИБ;101408404, мат.бр.52084601

Разлог за обуставу поступка:
Понуде понуђача ПД "Ивинг" ДОО Ниш у износу од 264.500,00 динара, ДОО "
Микромотор" Београд у износу од 247.000,00 динара и ДОО "Беопумпе" Београд у
износу од 214.500,00 динара, оцењене су као неприхватљиве јер прелазе процењену
вредност јавне набавке за III партију која износи 150.000,00 динара.
Понуђач СЗР "ЕлектроБобан" Ковин чија је понуда оцењена као прихватљива,
обавестио је Наручиоца да на основу Одлуке о оддели уговора објављена на Порталу
јавних набавки дана 06.06.2019. године, којом му се као понуђачу додељује уговор за III
партију - услуга поправке и одржавања центрифугалних пумпи, одбија д а закључи
уговор за наведену партију.
Како се на основу напред наведеног нису стекили услови за доделу уговора из члана
107. Закона о јавним набавкама, одговорно лице Наручиоца на основу законског
овлашћења донело је Одлуку о обустави поступка за III партију (поправка и
одржавање центрифугалних пумпи), по јавној набавци број II-1.2.2/19.

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

Остале информације:

