
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text10: Понуда понуђача Јуником   д.о.о. из Београда, Ресавска 78 Б, Савски венацсе одбија као неприхватљива  јер не садржи захтеване докази о сипуњености услова за учешће у поступку јавне набавке тражени Прилогом бр.5 у конкурсној документацији). Понуда садржи све прилоге из конкурсне документације не попуњене, не овере и не потписане. Сви недостаци су наведени и у Записнику са јавног отварања понуда.Понуда понуђача ПТМ д.о.о. Шабац, у. Стојана Новаковића бр.51, се одбија у складу са Законом о јавним набавкама, Чл.3. став1., тачка 33. као неприхватљива јер је понуђена вредност значајно веће од процењене вредности јавне набавке.Понуде понуђача Trivax VV д.о.о. Београд, ул. Трише Кацлеровића бр.24А, се одбија као неодговарајућа у складу са Законом о јавним набавкама, Чл.3. став1., тачка 32.  јер је Произвођач опреме у својој изјави о компатибилности  навео да је пречник светлосног поља минималног распона од  200-300 мм. У каталогу произвођача достављеном у понуди на стр.17 је наведено да је исти пречника 17-28цм.  Произвођач опреме је такође у својој изјави о компатибилности навео да је индекс приказа црвене боје R9 мин. 95. У каталогу произвођача достављеном у понуди на стр.5 наведена је вредност  индекса приказа црвене боје R9  ≥ 90. Наручилац је навео у Прилогу бр.5(Услови и докази о испуњености услова за учeшће у поступку): „...Уколико се из проспектног материјала, или техничког описа не може закључити задовољавање одређене захтеване техничке карактеристике (препоставка да произвођач не наводи све детаље у својим маркетиншким материјалима), тада је дозвољено да Понуђач приложи изјаву Произвођача одређеног елемента/опреме о задовољавању техничких карактеристика. У изјави мора да буду специфицирани конкретни технички захтеви чије се задовољавање потврђује изјавом. Изјава не сме да буде контрадикторна техничким карактеристикама које су описане у приложенм техничким описима и проспектном материјалу, већ треба да их допуњује. Изјава мора да буде оригинално оверена и неће се узимати у обзир копије претходно оверених докумената (без обзира да ли су у црној, или колорној штампи). Наручилац задржава право провере достављене техничке документације предмета набавке код АЛИМС обзиром да је исти регистрован у АЛИМС“.  Изјаву произвођача не можемо да узмемо у обзир за наведене параметре  јер су исти садржани у каталогу .
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