ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
ЈН О 25/2014
Набавка опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије угроженим потрошачима
Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки:
32320000 - телевизијска и аудиовизуелна опрема
79512000 - позивни центар

Процењена вредност јавне набавке:

410.833.333,34 динара без ПДВ.

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Број примљених понуда 5:
1. „Comtrade IT Solutions and Services“ д.о.о.- носилац посла,11070 Београд, Савски насип 7;„Alti“ д.о.о. Булевар
Ослободилаца Чачка 78 г, 32000 Чачак; „PanodicElectric (ShenZhen) Limited“ , улица C.D./BI,ZhengChangda, Ind.Park,Jian
an, Road, Tangwei,Fuyong,Baoan, Dist,Shenzen,Peoples Repubilc of China ПОДИЗВОЂАЧ: „ Јавно предузеће Пошта
Србије“, Таковска бр. 2, 11000 Београд.
2. „Orion Telekom“ д.о.о.- носилац посла, Београд, Гандијева 76 а, Београд;„Orion Telekom“ тим д.о.о. Београд,
Гандијева 76 а, Београд;„Delhaize Serbia“ д.о.о., Јурија Гагарина 14, Београд;„Shenzhen Dongzhoujun Technology CO.“
Ltd, 2 FB loc # 2SanheVillage, Dalang, Longhua, Shenzhen, China;
3. „Tehnicom Informatika“ д.о.о., 18000 Ниш, Булевар Светог Цара Констатина80-86
4. „SAGA“д.о.о. - носилац посла, Београд, Милентија Поповића 9;„M San Grupa d.d. za proizvodnju računala, trgovinu i
uvoz i izvoz“ Бузински прилаз 10, 11010 Загреб, Хрватска;
„Trizma doo Beograd“, Тошин бунар 272, 11000 Београд;„ Kim-tec Servis d.o.o Beograd“, Вилине воде бб, 11000
Београд ПОДИЗВОЂАЧ:„ Јавно предузеће Пошта Србије“, Таковска бр. 2, 11000 Београд.
5. „ Roaming electronics“ доо- носилац посла, Београд, Трише Кацлеровића 27 Л;„Tehnomanija d.o.o“, Поручника
Спасића и Машаре 102, Београд;„ Steelsoft d.o.o.“ Београд, Ауто пут за Нови Сад 71;„Videostrong Technology. Co, RM
517, NEWCITY CENTRE, 2 LEI YUE MUN ROAD KWUNTONG KL, HK

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак ЈН O - 25/2014 – набавка добара – набавка опреме за пријем сигнала
дигиталне телевизије угроженим потрошачима, у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 и 14/15).

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак се неће поново спроводити.

Остале информације:
ЈН О-25/2014
У предметном поступку су се догодиле објективне околности, које се нису могле предвидети
у време покретања поступка, а које су онемогућиле наручиоца да на време оконча поступак
јавне набавке и закључи уговор. Због тога је донета одлука о обустави поступка.
С обзиром да је обавеза наручиоца да обезбеди угроженим потрошачима помоћ при
куповини СТБ уређаја, наручилац ту своју обавезу неће извршити кроз предметни поступак,
јер је то објективно немогуће, већ ће реализовати шему помоћи угроженим потрошачима на
алтернативни начин који ће се уклопити у постављене рокове. Наручилац ће са дужном
пажњом и најбољом намером благовремено обавестити све Понуђаче који су узели учешће
у овом поступку о начину реализације шеме помоћи како би могли узети учешће у
реализацији исте. Посебно напомињемо да Наручилац неће спроводити нови поступак јавне
набавке ради куповине СТБ уређаја које би доделио угроженим потрошачима.

