ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП "Топловод" Обреновац

Адреса наручиоца:

Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац

Интернет страница наручиоца:

www.toplovodobrenovac.org.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Горива

Процењена вредност јавне набавке:

2.694.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца пристигле су 2 (две) понуде, и то следећих
понуђача:
1. Назив понуђача:“НИС“ а.д. Нови Сад
Седиште:Народног фронта бр.12
ПИБ:104052135
Матични број:20084693
Законски заступник:Александр Макеревич
Понуда поднета: самостално
2. Назив понуђача:“ЕКО Сербиа“ а.д.
Седиште:Тошин бунар 274а
ПИБ:100118236
Матични број:17413333
Законски заступник: Горан Дејановић
Понуда поднета: /
(подаци о другом понуђачу унети из АПР-а. Разлог за то је наведен у разлозима за обуставу поступка)

Разлог за обуставу поступка:
Наручилац је дана 05.02.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 02/15 за јавну набавку
добара: Горива, редни бр.02/15.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 05.02.2015. године објавио Позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда, односно до 18.02.2015. године до 12:00 часова на адресу наручиоца су
пристигле 2 (две) понуде.
Међутим, Наручилац је превидео да је рок за подношење понуда 18.02.2015.године до 12:00 часова(већ је грешком као
рок за подношење понуда третирао 18.02.2015. године до 11:00 часова), те је отварање истих започео у 11:30 часова.
Самим тим понуда која је пристигла у 11:46 часова није била узета у разматрање од стране Комисије и иста није унета у
записник о отварању понуда тако да записник није ни достављен понуђачу који је поднео наведену понуду.
Након отварања понуда, комисија за јавну набавку сачинила је Извештај о стручној оцени понуда број 2015-470/9 од
20.02.2015.године.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2015-470/9 од 20.02.2015. године, Наручилац је донео Одлуку о
додели уговора број 2015-470/10 од 20.02.2015. године, која је понуђачу чија је понуда унета у записник и оцењена у
Извештају о стручној оцени понуда послата дана 21.02.2015. године препорученом поштом са повратницом. По
достављању наведене Одлуке о додели уговора, Комисија је утврдила да је начињен превид у вези са роком за
подношење понуда и временом отварања понуда чиме је повредила права понуђача на основу Начела јавних набавки
(Члан 9., Члан 10., Члан 11. и Члан 12. Закона о јавним набавкама („СЛ.гласник РС“ број 124/12)) јер понуду достављену
дана 18.02.2015. године у 11:46 часова није узела у разматрање, због чега се доноси одлука о обустави поступка.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У року од максимално 5 (пет) од дана објављивања Обавештења о обустави поступка.

Остале информације:

