ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врање

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 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:

Радови

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 извођење радова на унутрашњем уређењу пословног објекта у ул.
Београдској бр. 13 и бр. 15, на к.п.бр. 7412 КО Врање-1.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на реновирању-45453100.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Процењена вредност јавне набавке:

1.150.000,00 РСД без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За предметну јавну набавку поднете су две понуде:
• самостална понуда понуђача: Привредно друштво за трговину и извођење грађевинских
радова „IG-sistem д.о.о. Врање“, ул. Добривоја Станковића бр. 8 Врање, м.бр. 17128132, ПИБ
100551620, кога заступа директор Горан Антић;
• заједничка понуда понуђача: Друштво за пројектовање и инжењеринг „Elpro“ доо ул. 29.
новембра 16/29 у Врању, матични број 17019627, ПИБ 100554793, кога заступа директор
Милан Маринковић; и грађевинско, услужно, трговинско предузеће ескпорт-импорт
„Noveco“ доо, ул. Стефана Првовенчаног 102 Врање, матични број 06597955, ПИБ 100554380,
кога заступа директор Новица Јанчић.

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је одбио две прибављене понуде, применом одредбе члана 107. става 1. Закона
о јавним набавкама јер је:
• самостална понуда понуђача: „IG-sistem д.о.о. Врање“ дел.бр. 36/18 од 11.06.2018. године
оцењена као неприхватљива због битних недостатака према одредби члана 106. ЗЈН, става 1.
тачка 2) (понуђач није доказао да испуњава додатне услове) и
• заједничка понуда понуђача: „Elpro“ доо Врање и „Noveco“ доо Врање дел.бр. 34 од
11.06.2018. године оцењена као неприхватљива (укупна цена за извршење уговора прелази
износ процењене вредности јавне набавке)

Када ће поступак бити поново спроведен:
04.08.2018. године биће покренут поновљени поступак јавне набавке мале вредности,
применом одредбе члана 39. ЗЈН

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

