ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Факултет техничких наука

Адреса наручиоца:

Трг Доситеја Обрадовића 6

Интернет страница наручиоца:

www.ftn.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива - чл. 36.

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:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда СТРУЧНА
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ , број: 03-ППБОП-2017
процењене вредности од 39.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а), назив и ознака из
Општег речника набавке: 48931000 Програмски пакети за обуку

Процењена вредност јавне набавке:

39.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Благовремено, до истека рока за подношење понуда, пристигла је једна понуда.
Дана 30.08.2017. у 10:00 часова, пристигла је понуда евидентирана под дел. бројем:
01-171/52-5/1, и то, понуда понуђача:
- ИНГ-ПРО д.о.о. Београд, Веле Нигринове 16а, матични број: 07788924, ПИБ:100279539,
овлашћено лице за потписивање уговора је Горан Грцић. Понуђач понуду подноси
самостално.

Разлог за обуставу поступка:
Понуда понуђача: ИНГ-ПРО д.о.о. Београд, Веле Нигринове 16а
Понуђач ИНГ-ПРО д.о.о., је понудио укупну цену без ПДВ-а у износу од 39.900,00 динара (43.890,00 динара са ПДВ-ом).
На основу члана 3. Став 1. Тачка 33. Понуда је неприхваљива јер прелази процењену вредност,
те се на основу члана 107. став 1. истог Закона одбија као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда– СТРУЧНА
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ, број 03-ППБОП-2017, констатује да је пристигла једна благовремена понуда,
које је оцењена као неприхватљива из горе наведеног разлога, те да нису испуњени услови за доделу уговора и
предлаже Наручиоцу:
Да се јавна набавка под бројем: 03-ППБОП-2017 - стручна литература за потребе запослених, ОБУСТАВИ у складу са
чланом 109. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015). Разлози за обуставу
поступка нису на страни наручиоца ( приспела понуда је неприхватљива у сладу са чланом 3. став 1 тачке 33) Закона о
јавним набавкама, трошкове припреме и подношење понуда, у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама(„Сл.
Гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), сноси искључиво понуђач.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Када се стекну законски услови.

Остале информације:

