ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Град Врање- 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:
Предмет јавне набавке су добра – набавка материјала и средстава за одржавање хигијене
за потребе Градске управе града Врања.
Ознака из општег речника: 24900000-Фини и разни хемијски производи, 24955000-Хемијски
тоалети, 33761000-Тоалатна хартија, 33762000-Папирне марамице, 33763000-Пешкири за
руке од хартије, 33764000-Салвете од хартије, 33772000-Производи од хартије за
једнократну употребу.
Јавна набавка је подељена у две партије.

Процењена вредност јавне набавке:

950.000,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
У поступку су учествовала 2 понуђача и то:
1. „МГ ДОО НОВИ САД“, улица Булевар Војводе Степе 84, 21000 Нови Сад. ПИБ: 102098580,
матични број: 08699496, жиро рачун: 340-11002699-60 – Ерсте банка , телефон: 021/6894-500,
овлашћено лице: Горан Митровић.
Заводни број понуде : 50/2020 од 11.05.2020. године.
2. „ЛИПА ДОО ВРАЊЕ“, улица Јужноморавска бр.5. ПИБ: 100405324, матични број: 06644945,
жиро рачун: 275-0010222097304-13, број телефона: 063/412-720, овлашћено лице: Душан
Лилић.
Заводни број понуде : 497/100 од 14.05.2020. године.

Разлог за обуставу поступка:
Укупан број поднетих понуда : 2(јдве)
Понуда понуђача „МГ ДОО НОВИ САД“ из Новог Сада је неприхватљива за обе партије из следећих разлога: поменути
понуђач за партију 1. није испунио додатне услове односно није уз понуду приложио 2 уговора са окончаним ситуацијама
за период од 2016-2018. године како је наручилац тражио у конкурсној документацији ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ на страни
11/46. Понуђач за партију 2 је неприхватљив јер није попунио колону 4 из обрасца СТРУКТУРЕ ЦЕНА која гласи:
„Произвођачки комерцијални назив производа који се нуди са јединицом мере“.
Понуђена цена:788.965,00 дин. без ПДВ за партију 1, 48.775,00 динара без ПДВ –за партију 2.
4.2. Понуда понуђача „ЛИПА ДОО ВРАЊЕ“, из Врања је неприхватљива за обе партије из следећих разлога: поменути
понуђач за партију 1. није испунио додатне услове односно није уз понуду приложио 2 уговора са окончаним ситуацијама
за период од 2016-2018. године како је наручилац тражио у конкурсној документацији ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ на страни
11/46. Понуђач за партију 2 је неприхватљив јер из обрасца СТРУКТУРЕ ЦЕНА која гласи: „Произвођачки комерцијални
назив производа који се нуди са јединицом мере“ није дао према траженим добрима из техничке спецификације и то
уместо „Крпу за под“, дату под тачком 3. Обрасца структуре цене, приложио је слику са каратеристикама кухињске крпе .
Уместо „Џогер са крпицама и Уметак за џогер са крпицама“ под тачком 4. и 5. Понудио је џогер и уметак са ресама. Под
тачком 17. „Со за машину за прање судова 1,5кг“- јединица мере кутија, поменути понуђач је понудио цену ахсел со,
Симхен- кутије од 1кг, што помножено са укупном количином не даје тражену количину соли, самим тим са мањом
количином и укупна цена је мања. Понуђена цена: 467.368,79 дин. без ПДВ за партију 1, 25.219.06 динара без ПДВ –за
партију 2.

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:

