ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Јавна набавка добара - Материјално-техничко опремање саобраћајне полиције, Партија 3 Набавка Батеријских лампи са улошцима за контролу и регулисање саобраћаја и Партија 4 Набавка Рефлектујућих купа (саобраћајни чуњеви) и Рефлектујућих прслука.
Ознака из општег речника је: 31521320 – Батеријске лампе, 34928460 – Чуњеви за
обележавање на путевима и 35113440 – Рефлектујући прслуци.

Процењена вредност јавне набавке:

1.250.000,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У поступку ЈН за Партију 3 учествовао је 1 (један) понуђач, давши понуду само за Партију 3:
1. „Atlantic“ доо Ниш, улица Мије Петровића 004-А/3, 1800 Ниш-Медијана.
Заводни број понуде: 404-82/17-07/1 од 23.11.2017. године.
У поступку ЈН за Партију 4 није учествовао ни један понуђач.

Разлог за обуставу поступка:
Понуда понуђача „Atlantic“ доо Ниш, улица Мије Петровића 004-А/3, 1800 Ниш-Медијана, за
Партију 3 – Набавка Батеријских лампи са улошцима за контролу и регулисање саобраћаја,
није прихватљива из разлога што садржи недостатак – Рок важења понуде је 30 дана од дана
јавног отварања понуде, док је у конкурсној документацији захтевано да рок важења понуде
не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда, као и што понуђена укупна
цена без ПДВ – 680.000,00 динара (816.000,00 динара са ПДВ) премашује процењену
вредност предметне јавне набавке за Партију 3, која износи – 600.000,00 динара без ПДВ.
За Партију 4 – Набавка Рефлектујућих купа (саобраћајних чуњева) и рефлектујућих прслука,
до одређеног рока није пристигла ни једна понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
По истеку рока за заштиту права понуђача , поновиће се предметна јавна набавка у року до 5
дана.

Остале информације:

