
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Обуставља се поступка јавне набавке у отвореном поступку ''Услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернет услуге и пратеће услуге'' бр. 33/2014 (Партија 3 - Услуга мобилне телефоније), сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак јавне набавке оконча.У конкурсној документацији, сходно члану 84. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12), Наручилац је навео, описао и вредновао критеријум и све елементе критеријума које намерава да примени, а посебно је навео методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда.Сходно члану 84. став. 4) Закона о јавним набавкама наручилац је у конкурсној документацији одредио елементе критеријума на основу којих ће доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера.Чланом 84. став 5) Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац дужан да при оцењивању понуда примењује само онај критеријум и елементе критеријума који су садржани у конкурсној документацији и то на начин како су описани и вредновани.Након стручне оцене понуда, применом елемената критеријума економски најповољније понуде, понуђачи ''TELENOR'' д.о.о. и ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' ад имали су исти број пондера (100). Комисија за јавну набавку применила је резервне критеријуме у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера. Након примене резервних критеријума прописаних конкурсном документацијом установљено је да понуђачи ''TELENOR'' д.о.о. и ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' ад имају исти број пондера. Имајући у виду напред наведено, Комисија за јавну набавку је констатовала да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора, из разлога што је и поред два резервна критеријума прибавила две потпуно идентичне понуде. 
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