
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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	Text5: ''ВАТРОГАСНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА'' БРОЈ 24/2015 ОППАРТИЈА 1: Ватрогасна оделаОРН:35110000 - Ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема.
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	Text7: 2• ''CENTUM'' д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Вишњичка 61 б, матични број: 07728247; ПИБ: 100206092;• ''BEXING'' д.o.o., са седиштем у Београду - Рушањ, ул. Ослобођења број 2 к, матични број: 07445121; ПИБ: 101019377;
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	Text10: Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном поступку ''Ватрогасна заштитна опрема (Партија 1 – Ватрогасна одела)'' бр. 24/2015 ОП, 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 поступак је тај, што је наручилац одбио понуде као неприхватљиве и неодговарајуће.Понуда понуђача ''CENTUM''д.о.о., одбија се као неодговарајућа из следећих разлога:• Понуђач ''CENTUM'' д.о.о. уз понуду је доставио узорак за партију 1. Ватрогасне јакне који није у складу са траженом техничком спецификацијом као што је захтевано у Обрасцу 3. Конкурсне докуменатције. Наиме, узорак је већи од тражене величине, конкурсном документацијом тражено је да узорак јакне буде за човека висине од 172 - 179, понуђач је доставио узорак јакне за величину човека од 180 - 187 цм; унутрашња постава нема деклерацију на којој се мозе утврдити однос састава у арамида и водоотпорне вискозе у процентима; унутрашњи нашивени џеп је 20 х 22 мм, а тражено је 20 х 20 мм; на понуђеном узорку јакне натпис на унутрашњој етикети није преведен на српски језик као што је тражено у конкурсној документацији.• Понуда понуђача ''CENTUM'' д.о.о. износи 6.993.675,00 динара без ПДВ.Понуда понуђача ''BEXING'' д.о.о., одбија се као неприхватљива из следећих разлога:• Понуђач ''BEXING'' д.о.о. уз понуду није доставио фотокопију извештаја о испитивању основног материјала и материјала за поставу, издатог од стране овлашћене акредитоване организације – лабораторије.• Понуђач ''BEXING''д.о.о. уз понуду није доставио сертификате и техничку спецификацију преведене на српски језик, као што је тражено у Обрасцу 5. Тачка 1. Конкурсне документације.Понуда понуђача ''BEXING'' д.о.о., одбија се као неодговарајућа из следећих разлога:• Понуђач ''BEXING'' д.о.о. уз понуду је доставио узорак за партију 1. Ватрогасне јакне који није у складу са траженом техничком спецификацијом као што је захтевано у Обрасцу 3. Конкурсне докуменатције. Наиме, понуђен је састав материјала који није у складу са захтеваним; водена баријера није интегрисана са топлотном баријером; топлотна баријера нема силиконске куглице или одговарајуће; средишњи патент затварач не омогућава скидање јакне у хитним случајевима, бочни џеп на доњем делу јакне није у складу са траженим захтевом; специјални џеп за радио станицу на грудима нема отвор за истицање воде, није понуђена трака за извлачење спасиоца (за вучење по поду), на понуђеном узорку јакне натпис на унутрашњој етикети није преведен на српски језик као што је тражено у конкурсној документацији.• Понуда понуђача ''BEXING'' д.о.о. износи 6.455.020,00 динара без ПДВ.
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