ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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 траспорта, по партијама, у свему у складу са Техничком спецификацијом из
конкурсне документације за предметну јавну набавку
Назив и ознака из општег речника набавки:
60000000 – услуге превоза (изузев превоза отпада)

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке је 2.980.000,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност по партијама:
• Партија 1: 1.480.000,00 динара без ПДВ-а (1.776.000,00 динара са ПДВ-ом)
• Партија 2: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (1.800.000,00 динара са ПДВ-ом)

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Наручилац је примио 1 (једну) понуду и то понуђача „TRANSPORTŠPED” д.о.о. Омладинских бригада 19, 11070 Нови Београд

Разлог за обуставу поступка:
Понуде понуђача „TRANSPORTŠPED” д.о.о. -Нови Београд за Партију 1 и Партију 2 прелазе
износ процењене вредности предметне јавне набавке за ове партије и то:
- овај понуђач је понудио цену за Партију 1 у износу од 1.950.301,27 динара без ПДВ
- овај понуђач је понудио цену за Партију 2 у износу од 1.907.771,37 динара без ПДВ.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Након коначности предметне Одлуке о обустави поступка

Остале информације:
Поступак се обуставља у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, а у вези са чланом 3. став 1.
тачка 33) ЗЈН, у којима се наводи да Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора и да је прихватљива понуда која
је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
Број јавне набавке ЈН МВ 22/2015

