ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1, Врање

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:
Предмет јавне набавке је добро- контејнери за изношење смећа запремине 1,1 m³, у
количини од 58 комада.
Назив и ознака из општег речника набавке: контејнери за отпад- 44613700.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Процењена вредност јавне набавке:

1.666.666,67 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За предметну јавну набавку су поднете две понуде;
• понуђача: Предузеће за производњу, промет и услуге „Новаковић 3М“ д.о.о., ул. Змај
Јовина бр. 51 Инђија, матични број 20000597, ПИБ 103684093, кога заступа директор
Милорад Новаковић; која је у писарници Градске управе града Врања заведена под бројем
404-32/2017-07/1 дана 08.05.2017. године у 07.30 часова;
• понуђача: „Green city international“ д.о.о., ул. Зрењанински пут бр. 84 Ж Београд-Палилула,
матични број 20920688, ПИБ 108038725, кога заступа директор Дејан Стојановић; која је у
писарници Градске управе града Врања заведена под бројем 404-32/2017-07/1 дана
08.05.2017. године у 07.30 часова

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је донео одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, сходно одредби члана 109. став 1. ЗЈН, јер нису испуњени услови за доделу
уговора о извршењу предметне јавне набавке. Обе понуде које су поднете до остављеног
рока за подношење, овлашћени представник наручиоца је стручно оценио као
неприхватљиве: 1. Самостална понуда понуђача „Новаковић 3М“ д.о.о. Инђија
благовремена, одговарајућа и неприхватљива јер је укупна цена за извршење уговора изнад
процењене вредности за целокупну предметну јавну набавку и садржи битне недостатке
према одредби члана 106 ЗЈН из става 1. тачка 3) понуђач није поднео тражено средство
обезбеђења; 2. Самостална понуда понуђача „Green city international“ д.о.о.
Београд-Палилула благовремена, одговарајућа и не садржи битне недостатке према
одредби члана 106 ЗЈН, али је неприхватљива јер је укупна цена за извршење уговора изнад
процењене вредности за целокупну предметну јавну набавку.

Када ће поступак бити поново спроведен:
22.05.2017. године

Остале информације:
Наручилац је донео одлуку о обустави поступка јавне набавке, јер је овлашћени представник,
именован посебним решењем наручиоца за спровођење поступка јавне набавке предметног
добра, у свом извештају о стручној оцени понуда бр. 404-32/2017-07/1 од 09.05.2017. године,
предложио наручиоцу:
• Да одбије понуду дел.бр. 05/2017 од 08.05.2017. године коју је поднео понуђач „Новаковић 3М“
д.о.о. Инђија као неприхватљиву, сходно одредби члана 107. става 1. ЗЈН;
• Да одбије понуду дел.бр. 05 од 04.05.2017. године коју је поднео понуђач „Green city international“
д.о.о. Београд-Палилула, као неприхватљиву, сходно одредби члана 107. става 1. ЗЈН;
• Да обустави поступак јавне набавке добра-58 контејнера за изношење смећа запремине 1,1 m³,
дел.бр. наручиоца 404-32/2017-07/1, сходно одредби члана 109. став 1. ЗЈН;
• Да пре покретања поновљеног поступка спроведе поновно испитивање тржишта и могућност
набавке контејнера за изношење смећа запремине 1,1 m³ и
• Да спроведе поновљени поступак јавне набавке, сходно одредби члана 39. ЗЈН, сходно подацима
које добије са релевантног тржишта

