ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију "NAISSUS" Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.jkpnaissus.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Надзорни и сигурносни системи (ЈН број 3697/1-01-7), ОРН: 35120000 Надзорни системи и
уређаји

Процењена вредност јавне набавке:

2.500.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Примљено је укупно 5 понуда, и то:
1. „DBS KONSEL SECURITY SERVICE“ д.о.о. Београд, Азањска 5б, 11210 Београд, број понуде 12015/1 од
12.05.2015. у 09:06
2. Заједничка понуда понуђача: „НЕОЛИНК“ д.о.о. Ветерник и „НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Ветерник, Арона
Загорице 51, 21203 Ветерник, број понуде 12101/1 од 12.05.2015. у 11:28
3. „МАР НИ ФОН“ д.о.о. Ниш, Војводе Танкосића 9, 18000 Ниш, број понуде 12258/1 од 13.05.2015. у 09:17
4. „ПОГЛЕД телекомуникације“ д.о.о. Ниш, Војводе Мишића 58/2, 18000 Ниш, број понуде 12259/1 од
13.05.2015. у 09:18
5. „MACCHINA SECURITY“ д.о.о. Београд, Владимира Поповића 6/6/А606, 11070 Нови Београд, број понуде
12271/1 од 13.05.2015. у 09:41

Разлог за обуставу поступка:
Није извршено закључење уговора о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року oд осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са
чланом 113. Закона о јавним набавкама. Понуђач „НЕОЛИНК“ д.о.о. Ветерник, којем је
одлуком о додели уговора број 3697/6 од 23.05.2015. год. додељен уговор за предметну
набавку, се својом изјавом број 16523/1 од 12.06.2015. год. изјаснио да није у обавези да
достављени уговор потпише ускладу са чланом 113. Закона о јавним набавкама, и исти
вратио поштом непотписан. Комисија је својим извештајем о стручној оцени понуда број
3697/5 од 22.05.2015. год. понуде остала 4 понуђача одбила као неодговарајуће, те не
постоји могућност закључења уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем у
складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама. Сходно наведеном, стекли су се
услови за обуставу поступка јавне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У року од 10 дана од дана објављивања обавештења на Порталу јавних набавки.

Остале информације:

