Наручилац

Општинска управа
Општина Горњи Милановац

Адреса

Таковска бр.2

Место

Горњи Милановац

Број одлуке

4404222/6

Датум

17.10.2013

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12),
начелник Општинске управе, доноси:

ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке радова – летње одржавањe
путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине
Горњи Милановац – одржавање коловозне конструкције, редни број ЈНМВ 06/13.

Образложење

Наручилац је дана 13.09.2013. године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.4404222, за јавну набавку радова – летње одржавањe
путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда на територији општине
Горњи Милановац – одржавање коловозне конструкције.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Општине Горњи Милановац дана
17.09.2013.

Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда
после истека рока за подношење понуда,
а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде
после доношења одлуке о избору најповољније понуде

Х

Разлог за обуставу поступка:

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда
у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или
неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде
објективни разлози, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године.

Назив понуђача
ад ПУТЕВИ Чачак
Предузеће за путеве Београд а.д
У реструктуирању

Адреса понуђача
32000 Чачак
ул. 600 бр.2
11050 Београд,
Ул.Виска бр.24

Х

Општи подаци
Пиб: 101108590
МБ: 17041975
Пиб: 100000750
МБ: 07014104

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цену тих понуда:
Одбијена је понуда број 305 од 17.10. понуђача ад ПУТЕВИ Чачак, ул. 600 бр.2, Чачак
као неприхватљива јер понуђена цена од 18.230.000,00 динара без пдв‐а прелази
процењену вредност набавке
Одбијена је понуда број 306 од 17.10. понуђача Предузеће за путеве Београд а.д
У реструктуирању, Ул.Виска бр.24, Београд као неприхватљива јер понуђена цена од
18.712.959,00 динара без пдв‐а прелази процењену вредност набавке
Образложење:

На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама наручилац је позив за подношење
понуда објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.У року за
подношење понуда приспеле су две понуде које су одбијене као неприхватљиве јер
понуђена цена превазилази процењену вредност јавне набавке, па је наручилац из
тог разлога обуставио поступак предметне јавне набавке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Горица Петровић

