ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општина Лајковац-Општинска управа

Адреса наручиоца:

Омладински трг бр 1 14224 Лајковац

Интернет страница наручиоца:

www.lajkovac.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:
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈНМВ бр 11/19 ОРН: 30192000 – Канцеларијски материјал
Партија 2 Фотокопир папир

Процењена вредност јавне набавке:

833.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У року за подношење понуда пристигло је 3 (три) понуде и то:
1. „Amphora“ д.о.о. Београд Булевар Војводе Мишића бр 10, заведена под бројем 107 од
31.01.2019. године
2. „Vintec“ д.о.о., Београд Косте Главинића бр 10, заведена под бројем 105 од 30.01.2019.
године и
3. „I & D Com“ д.о.о., Београд Вилине Воде бб, заведена под бројем 114 од 31.01.2019.
године

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац обуставља поступак јавне набавке мале вредности бр. 11/19 – Канцеларијски материјал Партија 2 Фотокопир папир.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У року за подношење понуда пристигло је 3 (три) понуде и то:
1. „Amphora“ д.о.о. Београд Булевар Војводе Мишића бр 10, заведена под бројем 107 од 31.01.2019. године
2. „Vintec“ д.о.о., Београд Косте Главинића бр 10, заведена под бројем 105 од 30.01.2019. године и
3. „I & D Com“ д.о.о., Београд Вилине Воде бб, заведена под бројем 114 од 31.01.2019. године
Понуде имају следеће недостатке:
1. „Amphora“ д.о.о. Београд Булевар Војводе Мишића бр 10, заведена под бројем 107 од 31.01.2019. године: Понуда понуђача Amphora d.o.o. Bulevar Vojvode
Mišića 10 Beograd има следеће недостатке: понуђач је у својој понуди доставио потврду дистрибутера папира а конкурсном документацијом за ЈНМВ бр 11/19,
Партија 2 Фотокопир папир је тражена потврда (овлашћење) од произвођача папира којом се доказује квалитет папира и у делу посебни услови понуде није
заокружио да ли прихвата или не доставу добара на адресу Наручиоца.
На основу свега изнетог понуда понуђача има битне недостатке и као таква је оцењена као НЕПРИХВАТЉИВА
2. „Vintec“ д.о.о., Београд Косте Главинића бр 10, заведена под бројем 105 од 30.01.2019. године: Понуђена цена понуђача Vintec d.o.o. Koste Glavinica 10 11000
Beograd је изнад горње границе процењене вредности јавне набавке мале вредности бр 11/19 Канцеларијски материјал, Партија 2 Фотокопир папир, и у својој
понуди није доставио потврду (овлашћење) од произвођача папира којом се доказује квалитет папира
На основу свега изнетог понуда понуђача има битне недостатке и као таква је оцењена као НЕПРИХВАТЉИВА
3. „I & D Com“ д.о.о., Београд Вилине Воде бб, заведена под бројем 114 од 31.01.2019. године: Понуђач је у складу са чланом 92. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15 ) благовремено доставио образложење у вези неуобичајено ниске цене. Комисија је у складу са
чланом 92. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) сагледала образложење и сматра да понуђач у свом
образложењу није детаљно образложио све саставне делове понуђене цене које сматра меродавним, а посебно у погледу оригиналности производа и у понуди
понуђача I & D Com Viline vode bb Beograd на основу достављеног овлашћења произвођача папира није могуће утврдити влажност папира на основу тражене
техничке спецификације фотокопир папира А4 и А3 формата за ЈНМВ бр 11/19 Канцеларијски материјал, Партија 2 Фотокопир папир
На основу свега изнетог понуда понуђача има битне недостатке и као таква је оцењена као НЕПРИХВАТЉИВА
На основу свега горе наведеног у складу са чл.109. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац доноси одлуку о обустави поступка.

Када ће поступак бити поново спроведен:
По истеку рока за заштиту права понуђача

Остале информације:

