ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО

Адреса наручиоца:

Змај Јовина број 6, Панчево

Интернет страница наручиоца:

www.direkcija.pancevo.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:
ЈН Б14/2015-Набавка канцеларијског намештаја за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево
(конференцијске столице).
Oпис предмета јавне набавке - добра ОРН – 39110000 – седишта, столице и сродни
производи и припадајући делови.

Процењена вредност јавне набавке:

83.333,00 динара, без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Пристигла је једна неблаговремена понуда понуђача „МЕТАL- LINEX“ ДОО Лештане.
Пристигле су три благовремене понуде:
1. Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда понуђача ДОО „KOMPANIJA KTITOR“
Београд, Земун благовремена и одговарајућа, али неприхватљива из разлога што укупна
понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке
2. Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда понуђача ДОО „TEMMA TRADE“
Петроварадин благовремена, одговарајућа и прихватљива.
3. Комисија за јавну набавку је, након стручне оцене понуде понуђача ДОО „EUROSALON
FABRIKA“ Београд констатовала да је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Разлог за обуставу поступка:
Након стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да су понуде
понуђача ДОО „TEMMA TRADE“ Петроварадин и ДОО „EUROSALON FABRIKA“ Београд обе
благовремене, одговарајуће и прихватљиве, али са истом укупном понуђеном ценом . У
конкурсној документацији Наручиоца, као елемент критеријума на основу којег ће се
доделити уговор у ситуацији када постоје две понуде са истом најнижом понуђеном ценом
наведен је рок испоруке одн. да ће се предност дати понуђачу који је понудио краћи рок
испоруке конференцијских столица. Како у предметној јавној набавци и рок испоруке
столица исти – 8 календарских дана, а не постоји трећи подкритеријум, не постоје услови за
доделу уговора за јавну набавку добара мале вредности .

Када ће поступак бити поново спроведен:
Убрзо након израде нове конкурсне документације и позива.

Остале информације:

