
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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	Text7: 3• ''LOKRING'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Боривоја Стевановића 12Б/32, матични број: 17541897, ПИБ: 103305690;• ''MAGNAT'' д.о.о., са седиштем у Београду - Умка, ул. Драгомира Станојловића 56, матични број: 07824670, ПИБ: 100417569;• ''BLC METAL'' д.о.о., са седиштем у Београду - Земун, ул. Босанска 61, матични број: 17248464, ПИБ: 100269595;
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	Text10: Обуставља се јавне набавке мале вредности ''Брусне и резне плоче, бургије, електроде и други потрошни метeријал'' бр. 65/15 ЈНМВ, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, с обзиром да није прибављена најмање једна прихватљива понуда.Разлог за обуставу поступка јавне набавке  је тај што је Наручилац одбио прибављене понуде као неприхватљиве.Одбијене понуде:Понуда понуђача ''LOKRING'' д.о.о. одбијена је као неприхватљива из следећих разлога:• Понуда понуђача ''LOKRING'' д.о.о. износи 1.283.917,00 динара без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке предвиђену Планом набавки Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).• Понуђач ''LOKRING'' д.о.о. у Образацу 6. Конкурсне документације (Образац понуде) није понудио рок важења понуде. Чланом 106. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац одбити понуду ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.Понуда понуђача ''MAGNAT'' д.о.о. одбијена је као неприхватљива из следећих разлога:• Понуђач ''MAGNAT'' д.о.о. у Образацу 3. Конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке) није није дао понуду за добро под р.бр. 23. Плоча за сечење пукотина у асфалту Ø180 унутрашњи прихват Ø35. Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да прихватљива понуда она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Чланом 106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац одбити понуду ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. Обрасцем 3. Конкурсне документације прописано је да је понуђач дужан да понуди све тражена добра наведена у табели. Уколико понуђач не понуди сва тражена добра, његова понуда биће одбијена као неприхватљива.• Понуда понуђача ''MAGNAT'' д.о.о. износи 993.397,00 динара без ПДВ.• Понуда понуђача ''BLC METAL'' д.о.о. одбијена је као неприхватљива из следећих разлога:• Понуда понуђача ''BLC METAL'' д.о.о. износи 1.104.275,00 динара без ПДВ, што прелази процењену вредност предметне јавне набавке предвиђену Планом набавки Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину (1.000.000,00 динара).
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