ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Адреса наручиоца:

ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Поступак број: 410-20-06/2018- Извођење радова на рехабилитацији, поправци и
одржавању осталих постојећих путних праваца, путних објеката и др. асфалтни, бетонски, и
други радови - по Партијама, у општини Пријепољe
Ознака из општег речника набавке: 45233140 - Радови на путевима

Процењена вредност јавне набавке:

11.988.411,00 без ПДВ а динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца су пристигле две понуде и то :
-Понуда број 410-20-06/2019-3 од 10.07.2019. године, понуђача „Гролит –рад“д.о.о.
Мачванска 22, 11 000 Београд, и
-Понуда број 410-20-06/2019-4 од 15.07.2019. године, понуђача „Лабуд плус“д.о.о.
Ивање бб, 31 300 Пријепоље

Разлог за обуставу поступка:
-Понуда број 410-20-06/2019-4 од 15.07.2019. године, понуђача „Лабуд плус“д.о.о.
Ивање бб, Пријепоље није разматрана јер Наручилац поседује доказе за негативну
референцу који потврђују да понуђач „Лабуд плус“ доо, Ивање бб, Пријепоље није
испуњавао своје уговорне обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет јавне набавке за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
-Понуда број 410-20-06/2019-3 од 10.07.2019. године, понуђача „Гролит –рад“д.о.о.
Мачванска 22, Београд је неприхватљива јер:
- не испуњава обавезне и додатне услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним
набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012, 14/15, 68/15) и Конкурсне документације и
- све понуђене цене прелазе износ процењене вредности јавне набавке

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен у току буџетске 2019. године , када се стекну законски
услови.

Остале информације:
Одлука о обустави поступка број :410-20-06/2019-7 од 19.07.2019. године , објављена на
Порталу јавних набавки дана 24.07.2019. године, грешком је објављена под називом
"Обавештење о обустави поступка јавне набавке", а требало је да буде објављена под
називом "Одлука о обустави постука" јер је иста и објављена . Извињавамо се због техничке
грешке.

