ЈКП „Погребне услуге“
Београд , Рузвелтова 50
Број: 9386 - 10/2018
Датум: 07.08.2018. године

Редни број: НМВ 24/2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/15
и 68/15), ЈКП „Погребне услуге“, Београд објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
НМВ 24/2018
1. Назив, адреса и интернет страница: ЈКП „Пoгребне услуге“, Београд, Рузвелтова 50,
www.beogradskagroblja.rs;
2. Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће;
3.Опис предмета набавке: Набавка водоводног и електро материјала
4. Назив и ознака из општег речника набавке: - цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи
цеви и сродни артикли ( 44160000), каблови жице и сродни производи (44300000)
5. Процењена вредност: 4.950.000,00 динара;
6. Број примљених понуда: 3;
7. Разлог за обуставу поступка: наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду Одлука о обустави поступка број: 9460 - 8/2018 од 30.07.2018. године .
Понуђач „ATA GLOBAL“ д.o.o, Драгана Ракића 5, 11080 Земун није доставио меницу за
озбиљност понуде, па је понуда оцењена као неприхватљива, а понуђачи „Оgarević - Trade“
д.o.o, Церски венац 17/7, 11000 Београд, и „М.P.A. mašine pribor alati“ д.o.o, Видиковачки венац
80Б, 11090 Београд, доставили су понуде са ценама које су изнад процењене вредности
јавне набавке па су понуде оцењене као неприхватљиве.
На основу стручне оцене понуда, спроведене јавне набавке у складу са Законом о јавним
набавкама, Комисија за јавне набавке је у извештају о стручној оцени понуда предложила
наручиоцу да обустави поступак за јавну набавку мале вредности за ВОДОВОДНИ И
ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ јер нису испуњени услови за доделу уговора – наручилац није
прибавио ниједну прихватљиву понуду.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о обустави поступка за
предметну јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о обустави
поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
8. Када ће поступак бити поновно спроведен: у року од 10 дана од објављивања
обавештења о обустави поступка.

