ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ОШ "Вук Караџић", ОШ „Доситеј Обрадовић“, - ШОСО „Вуле
Антић“, - ПУ „Наше дете“, Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Пионирска бр. 5 Врање, ул. Омладинска бр.20 Врање, ул. Радних бригада
бр. 2 Врање, Ул. Цара Душана бр. 22 Врање, ул. Краља МИлана бр. 1 Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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 је добро- гасно уље екстра лако евро ЕЛ, у количини од 202.000
литара и вршење услуге превоза истог за потребе наручиоца.
Назив и ознака из општег речника набавке: гасна уља- 09134000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Процењена вредност јавне набавке:

23.848.394,17 РСД без обрачунатог ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За предметну јавну набавку поднета је једна понуда: понуђача: „Euro motus“ д.о.о. Београд,
ул. Војислава Илића бр. 145, матични број 17204637, ПИБ 101723687, кога заступа заменик
директора Милан Богдановић

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је донео одлуку о обустави постука јавне набавке сходно одредби члана 109.
става 1. ЗЈН, јер је комисија за јавну набавку наручиоца образована посебним решењем за
спровођење поступка јавне набавке, у свом извештају о стручној оцени понуда бр.
404-2/2018-07/1 од 06.02.2017. године, предложила наручиоцу да одбије једину прибављену
понуду сходно одредби чланова 107. става 1. ЗЈН, зато што је стручно оцењена као
неприхватљива

Када ће поступак бити поново спроведен:
20.02.2018. године биће покренут преговарачки поступак јавне нбавке са објављивањем
позива за подношење понуда, сходно одредби члана 35. став 1. тачка 1)

Остале информације:
Наручилац је обавештење о обустави поступка јавне набвке објавио и на званичној интернет
страници града Врања www.vranje.org.rs

