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:

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:
Поступак јавне набавке мале вредности услуга –УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА МЕДИТЕРАНСКОМ И
ВЕГЕТЕРИЈАНСКОМ КУХИЊОМ,број: 06-ЈНМВУ-2017
процењене вредности од 3.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а), назив и ознака из
Општег речника набавке: 55300000- Услуге ресторана и услуге послуживања храном.

Процењена вредност јавне набавке:

3.000.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Благовремено, до истека рока за подношење понуда, пристигло је две понуде.
Дана 06.07.2017. у 08:45 часова , пристигла је понуда евидентирана под дел. бројем: 01-171-42-5/1,
и то, понуда понуђача: Сур Фиш и Зелениш, Нови Сад; адреса седишта: Нови Сад, Ул.Скерлићева 2;
матични број: 56885595; ПИБ: 101705298; овлашћено лице за потписивање уговора: Жељка
Сријемац. Деловодни број понуде од 06.07.2017. године. Понуђач понуду подноси самостално.
Дана 06.07.2017. у 08:55 часова , пристигла је понуда евидентирана под дел. бројем: 01-171-42-5/2,
и то, понуда понуђача: Хотел Фонтана, Нови Сад; адреса седишта: Нови Сад, Ул.Николе Пашића 27;
матични број: 61021817; ПИБ: 102093684; овлашћено лице за потписивање уговора: Жељка
Сријемац. Деловодни број понуде 1 од 06.07.2017. године. Понуђач понуду подноси самостално.

Разлог за обуставу поступка:
Понуда понуђача Хотел Фонтана из Новог Сада је на основу члана 3. Став 1. Тачка 32. није одговарајућа, јер не испуњава све минималне техничке
захтеве из техничке спецификације.
Конкурсном документацијом у делу техничке спецификације, под редним бројем 10 наручилац је тражио јело од тестенине са морским плодовима.
Понуђач Хотел Фонтана је понудио салату од морских плодова, које је и потврдио у приложеном јеловнику да понуђено јело садржи морске плодове,
кромпир, парадајз, маслинке, микс зелених салата. Понуђено јело не садржи тестенину, како је захтевано конкурсном документацијом.
Понуда понуђача Хотел Фонтана из Новог Сада је оцењена као неодговарајућа, те се на основу члана 107. став 1. истог Закона одбија као
неприхватљива.
Понуда понуђача Сур Фиш и Зелениш из Новог Сада је оцењена као неприхватљива у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач није у склопу своје понуде доставио свој званични ценовник хране и пића, којим би се могли утврдити цене, називи и састав оброка.
Званични ценовник хране и пића се сматрао саставним делом понуде.
Комисија за јавну набавку број: 06-ЈНМВУ-2017 констатује да су пристигле две благовремене понуде, које су оцењене као неприхватљиве из горе
наведених разлога, те да нису испуњени услови за доделу уговора и предлаже Наручиоцу:
Да се јавна набавка мале вредности под бројем: 06-ЈНМВУ-2017 УСЛУГЕ РЕСТОРАНА СА МЕДИТЕРАНСКОМ И ВЕГЕТЕРИЈАНСКОМ КУХИЊОМ 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 (све приспеле понуде су неприхватљиве 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.
На основу наведеног, Комисија предлаже наручиоцу да на основу члана 109. Став 1. Закона о јавним набавкама донесе одлуку о обустави поступка.

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

Остале информације:

