ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општинска управа општине Жабари

Адреса наручиоца:

ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Интернет страница наручиоца:

www,zabari.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Добра

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:
Набавка материјала: Партија 1. Набавка ПВЦ столарије, број ЈН 12/2017
Ознака из општег речника набавке:
44110000 – Грађевински материјали
44400000 – Разни готови производи и сродни артикли

Процењена вредност јавне набавке:

417.800,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

На позив за подношење понуда за набавку бр. 12/2017 ПАРТИЈА 1, на адресу наручиоца у
наведеном року се благовремено одазвао три понуђача:
1. СЗР СТЕВАНОВИЋ, 12374 Жабари, ул. Симе Симића 33,
2. ЦЦГ ПРОФИЛ ДОО, 11080 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10В/604,
3. ТЕРМО - ЋИРА, Велика Плана, Милоша Обиллића 14.

Разлог за обуставу поступка:
На основу члана 106. Закона о јавним набавкама, понуде понуђача су одбијене као
неприхватљиве (члан 3. став 1. тачка 32. и 33) јер понуде нису достављене на прописаним
обрасцима конкурсне документације која је објављена на Порталу јаних набавки и сајту општине
Жабари и у форми коју је захтевао Наручилац.
Понуђачи нису доставили потписане и оверене обраце:
• Образац понуде (Образац 1);
• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и
76. ЗЈН (Образац 5);
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду с аподизвођачем;
• Модел уговора;
Набавка материјала: Партија 1. Набавка ПВЦ столарије број ЈН 12/2017 се обуставља из разлога
што није примљена ниједна прихватљива понуда.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Јавна набавка мале вредности по партијама, добра Набавка материјала: Партија 1. Набавка
ПВЦ столарије број ЈН 12/2017, биће поново покренута, чим се стекну законски услови.

Остале информације:
/

