ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Градска управа града Бора

Адреса наручиоца:

ул.Моше Пијаде бр.3

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

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:
Предмет јавне набавке су радови на oдржавању јавне расвете.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45316110 - Инсталација путне
расвете.
Редни број јавне набавке: ЈН ГУ 5-Р/2019

Процењена вредност јавне набавке:

3.125.000,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

2 понуде:
1. Zajednička ponuda:
DОО „Fortuna“ Bor, 28. Маrtа 1/17, 19210 Bor, MB: 17530569, PIB: 103170969
DOO „ RS INŽENJERING“ Ćuprija, Dr. Subotića 32, Ćuprija, MB: 17024221, PIB: 101528444
JKP „VODOVOD“ Bor, Čočetova 16, MB: 07183453, PIB: 100567394
2. ДОО ЈЕВТОВИЋ, Јована Дучића 9/24, Бор, МБ: 17532006, ПИБ: 103181292

Разлог за обуставу поступка:
-Неприхватљива понуда и понуда са негативном референцом:
а) Zajednička ponuda:
1. DОО „Fortuna“ Bor, 28. Маrtа 1/17, 19210 Bor
2. DOO „ RS INŽENJERING“ Ćuprija, Dr. Subotića 32, Ćuprija
3. JKP „VODOVOD“ Bor, Čočetova 16
-укупна вредност понуде у износу од 3.680.020,00 динара без урачунатог пдв-a и 4.416.024,00 динара са урачунатим пдв-ом је износ који прелази
износ процењене вредности јавне набавке (износ 3.125.000,00 динара без пдв-а, односно 3.750.000,00 динара са пдв-ом);
-увидом у предходну документацију из истоветног поступка јавне набавке из 2018.године, комисија је установила да је ДОО «Фортуна» Бор који је у
овом поступку носилац заједничке понуде, код Наручиоца у 2018.години био Извођач радова као један од учесника у заједничкој понуди за
одржавање јавне расвете и да сходно чл.82., ст.2. и 3. ЗЈН код Наручиоца има негативну референцу, односно Наручилац поседује доказ који потврђује
да Понуђач као извођач истоветних радова у предходној години није испуњавао своје обавезе по раније закљученом уговору и да је исти због
неизвршавања уговорних обавеза једнострано раскинут (Обавештење о раскиду уговора о јавној набавци бр.404-254/2018-III-01 од
12.04.2018.године, заведено код Наручиоца под бр.404-912/2018-III-01 од 22.11.2018.године).
-Понуда са негативном референцом:
б) ДОО ЈЕВТОВИЋ БОР, Јована Дучића 9/24, Бор
-увидом у предходну документацију из истоветног поступка јавне набавке из 2018.године, комисија је установила да је ДОО Јевтовић Бор који у овом
поступку самостално иступа, био носилац заједничке понуде код Наручиоца у 2018.години за одржавање јавне расвете и да сходно чл.82., ст.2. и 3.
ЗЈН има негативну референцу, односно да Наручилац поседује доказ који потврђује да Понуђач као извођач радова на одржавању јавне расвете није
испуњавао своје обавезе по раније закљученом уговору и да је исти због неизвршавања уговорних обавеза једнострано раскинут од стране
Наручиоца (Обавештење о раскиду уговора о јавној набавци бр.404-254/2018-III-01 од 12.04.2018.године, заведено код Наручиоца под
бр.404-912/2018-III-01 од 22.11.2018.године).

Када ће поступак бити поново спроведен:
По налогу наручиоца.

Остале информације:
/

