ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Установа за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица

Адреса наручиоца:

Дечје село 1-13 и 2а и 2б, 21208 Сремска Каменица

Интернет страница наручиоца:

www.decijeselo.org

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Предмет јавне набавке бр. ОП ЈН 5/2017 су добра – намирнице за 2017. годину
Поступак се обуставља по пртији 1.9. - разни прехрамбени производи
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОПН: - 15800000 – разни прехрамбени производи

Процењена вредност јавне набавке:

2.204.348,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

3 (три) понуде, и то:
1. »ФРУТИ - ЦО« ДОО из Новог Сада, Ул.Морнарска бр. 12, - вредност понуде: Без ПДВ-а:
2.039.201,00 динара;
2. „ЛУКИ КОМЕРЦ“ Д.О.О.“ ПЕЋИНЦИ, Ул. Слободана Бајића 12 - вредност понуде: Без ПДВ-а:
1.891.081,00 динара; и
3. ДОО “КРАГУЉДОМ“ из Жабља, Ул. Светозара Марковића 44 - вредност понуде:Без ПДВ-а:
2.025.692,00 динара ;

Разлог за обуставу поступка:
Накнадно, наручилац је утврдио да дати подаци у понудама нису реално испондерисани из
разлога што је у ставци 60. понуде један од понуђача дао неуобичајено високу цену која је
немерљива – не може се упоређивати са ценама у истој ставци друга два понуђача.
Како се нису стекли услови за доделу уговора, к поступак јавне набавке по партији 1.9. је
обустављен.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Позив и конкурсна документација биће објављени на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца дана, 12.05.2017. године. (Понуде се достављају до 19.06.2017. до 9,30
часова, а отварање понуда је истог дана у 10,00 часова)

Остале информације:

