ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ЈКП „Naissus“ Ниш

Адреса наручиоца:

Кнегиње Љубице 1/1, 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:

Услуге

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:
Услуге поправке и одржавања путничких возила и припадајуће опреме
партија 1.2.13.8 Поправка возила марке Dacia

Процењена вредност јавне набавке:

300000.00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број примљених понуда - 2
ПД „БАЛКАН“ д.о.о. Ниш ул. Хајдук Вељкова бр. 35А, 18000 Ниш
„ТЕХНОАУТО“ д.о.о. Ниш ул. Булевар 12. фебруар бр. 101, 18000 Ниш

Разлог за обуставу поступка:
У складу са чланом 106 ст. 1 т. 3, одбијена је понуда понуђача „ТЕХНОАУТО“ д.о.о. Ниш, као
неприхватљива због битних недостатака. Понуђач је доставио само једно средство
обезбеђења, односно 1 (једну) меницу АС 7950358, захтев за регистрацију менице, картон
депонованих потписа и образац меничног овлашћења у коме су уписане све партије за које
је понуђач поднео понуде. Понуђач није доставио средство обезбеђења за сваку партију
посебно, како је тражено конкурсном документацијом и како је наведено у самом меничном
овлашћењу. Комисија понуђача, оцењује понуду „ТЕХНОАУТО“ д.о.о. Ниш као
неприхватљиву са битним недостацима и неће предмет рангирања.
Комисија је у фази стручне оцене констатовала да понуда понуђача ПД „БАЛКАН“ д.о.о.
садржи све тражене доказе, који су формално-правно и садржински исправни као и
попуњене обрасце у складу са условима из конкурсне документације и иста прелази износ
процењене вредности предметне јавне набавке. Комисија понуђача, оцењује понуду
Понуђача, ПД „БАЛКАН“ д.о.о. Ниш као неприхватљиву и неће предмет рангирања.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак бити поново спроведен по истеку рока за заштиту права

Остале информације:

