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:

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:
Јавна набавка услуге - Израда пројектно-техничке докумантације за реконструкцију улица из
комуналног програма града Врања за 2017. годину.
Ознака из општег речника је: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за
нискоградњу.

Процењена вредност јавне набавке:

833.333,33

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У поступку је учествовало четири понуђача:
1. Заједничка понуда – „СЕТ доо Шабац“, Браће Недић бр.1, 15000 Шабац и „Геодата ПГЈ доо
Обреновац“ Војоводе Мишића 219, 11500 Обреновац. Заводни број понуде: 12391/17/1 од
09.10.2017. године.
2. „ГЕОПУТ доо Београд“, Томе Росандића број 2, 11000 Београд. Заводни број понуде:
171009-01/05-170249 од 09.10.2017. године.
3. „ПУТИНВЕСТ доо Београд“, Лазара Саветића број 8, 11080 Београд – Земун. Заводни број
понуде: 250, од 03.10.2017. године.
4. „Биро за инжењерске делатности КСБ-ИНЖЕЊЕРИНГ Врање“, Милентија Поповића 1/19,
17501 Врање.
Заводни број понуде: 55-106/17 од 06.10.2017. године.

Разлог за обуставу поступка:
Понуда понуђача „Биро за инжењерске делатности КСБ-ИНЖЕЊЕРИНГ Врање“, садржи
следеће недостатке: У делу додатних услова- Кадровски капацитет, недостаје доказ о начину
радног ангажовања за лице са лиценцом другог реда издате од стране РГЗ. Такође, рок
важења понуде понуђач је дао мањи од рока важења понуде наручиоца.
Понуде понуђача: Заједничка понуда – „СЕТ доо Шабац“, Браће Недић бр.1, 15000 Шабац и „
Геодата ПГЈ доо Обреновац“ Војоводе Мишића 219, 11500 Обреновац, „ГЕОПУТ доо Београд“,
Томе Росандића број 2, 11000 Београд и „ПУТИНВЕСТ доо Београд“, Лазара Саветића број 8,
11080 Београд – Земун, неприхватљиве су из разлога што су сви понуђачи дали већу цену од
процењене вредности наручиоца.
Понуђене цене по редоследу наведених понуђача: 2.229.960,00 динара без ПДВ, 4.050.000,00
динара без ПДВ и 2.860.000,00 динара без ПДВ.

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:

