ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

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:
Отворени поступак јавне набавке радова број 410-23/2016- Извођење грађевинских и
грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско-трговинској школи
у Пријепољу.
- Ознака предметне набавке из Општег речника набавке:
Грађевински радови, 45212200-Радови на изградњи спортских објеката

Процењена вредност јавне набавке:

10.401.398,оо динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Једна понуда
ДЕКОР ИНВЕСТ Д.О.О. , Лимска број 32., 31330 Прибој

Разлог за обуставу поступка:
-Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке
-Осим Обрасца број 1.- Образац понуде, Обрасца број 22. – Потврда о обиласку локације, Изјаве о регистрацији понуђача, Решења АПР-Регистар понуђача број 2341/2016 од 11.08.2016.
године, понуђач није доставио тражена средства обезбеђења, нити један образац и доказ којим се доказује да понуђач испуњава додатне услове, а које је Наручилац захтевао конкурсном
документацијом број 410-23/2016.
У Записнику о отварању понуда број 410-23/16-4 од 28.11.2016. године, Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуђач ДЕКОР ИНВЕСТ Д.О.О. , Лимска број 32., 31330 Прибој, уз
понуду доставио питања за јавну набавку број 410-23/16, са обавештењем од 26.11.2016. године, да понуђач није био у могућности да комплетира понуду за грађевинске и
грађевинско-занатске радове на санацији спортске дворане у Економско-трговинској школи у Пријепољу, обзиром да Наручилац није одговорио на постављена питања.
У предње наведеном Записнику, дат је и одговор на примедбу понуђача, да је комисија за јавну набавку одговорила на постављена питања понуђача ДЕКОР ИНВЕСТ Д.О.О. , Лимска број 32.,
31330 Прибој и да је појашњење конкурсне документације број 410-23/2016-2 од 25.11.2016. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/15, 68/15), објављено дана 25.11.2016. године на Порталу јавних набавки и на интренет страници наручиоца.
Наручилац указује да су заинтересована лица дужна да прате Портал јавних набавки кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне
документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације
објави на Порталу јавних набавки и на својој интренет страници.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интренет страници.
Сва обавештења везана за јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, измене и допуне конкурсне доументације, додатна појашњења конкурсне документације и
сл.), Наручилац благовремено објављује на Порталу јавних набавки и на својој интренет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки из претходног става.
Имајући у виду чињенице да понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке, да понуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку предметне јавне
набавке, да понуђач није доставио тражена средства обезбеђења, Наручилац је понуду број 410-23/16-3 од 28.11.2016. године, понуђача ДЕКОР ИНВЕСТ Д.О.О. , Лимска број 32., 31330
Прибој, одбио као неприхватљиву, сходно одредби члана 106. став 1. тачка 2) и 3) у вези члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15).

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен по коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке.

Остале информације:
/

