
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:


	Blank Page

	Text1: Управа Градске општине Барајево 
	Text2: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево
	Text3: www.barajevo.org.rs 
	Text5: Предмет јавне набавке бр. VI 03 404-1/2015 су добра – канцеларијски материјал за потребе Управе ГО Барајево.- Oзнака из општег речника набавки:30192000 - Канцеларијски материјал
	Text6: 750.000,00 без ПДВ-а
	Text7: Комисија је констатовала да је благовремено пристигло 4 (четири) понуде и то следећим редоследом:1. „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића бр.17, 11000 Београд2. „COPY CENTAR 015“ д.о.о., Цара Душана бр. 42 15000 Шабац3. „UNI-PROMET“ д.о.о, Милутина Миланковића бр.120Е, 11070 Нови Београд4. „МАКС-КОМЕРЦ“д.о.о., Светосавска бр.18а, 11460 Барајево
	Text12: 
	Text10: Чланом 107.  став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12) Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Члан  3. став 1. тачка 33) Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12) прихватљива понуда је 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. 1. Понуда под редним бројем 1 (један) понуђача „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о., Булевар Војводе Мишића бр.17, 11000 Београд је изнад процењене вредности, цена из понуде је 867.171,84 без ПДВ-а, односно 1.040.623,39 са ПДВ-ом. Због свега наведеног понуда се сматра неприхватљивом.2.Понуда понуђача под редним бројем 2 (два) „COPY CENTAR 015“ д.о.о., Цара Душана бр. 42 15000 Шабац, је такође изнад процењене вредности, цена из понуде је 849.341,00 без ПДВ-а, односно 1.019.209,20 са ПДВ-ом, самим тим понуда се сматра неприхватљивом. 3. Понуда понуђача под редним бројем 3 (три) „UNI-PROMET“ д.о.о, Милутина Миланковића бр.120Е, 11070 Нови Београд је такође неприхватљива, јер је изнад процењене вредности. Цена из понуде је  1.117.878,00 без ПДВ-а, односно 1.341.453,60 са ПДВ-ом.4. Понуда понуђача под редним бројем 4 (четири) „МАКС-КОМЕРЦ“д.о.о., Светосавска бр.18а, 11460 Барајево је такође неприхватљива, јер је изнад процењене вредности. Цена из понуде је  1.033.562,94 без ПДВ-а, односно 1.240.274,00 са ПДВ-ом.
	Text11: Поступак јавне набавке мале вредности биће покренут када истекну рокови за подношење захтева за заштиту права тј.  након оглашавања обавештења о обустави поступка на Порталу јавних набавки и  инернет страници Наручиоца. 
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