ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца: Установа за физичку културу Спортски центар Крушевац
Адреса наручиоца: Николе Тесле 14, Крушевац
Интернет страница наручиоца: www.sckrusevac.com
Врста наручиоца: Установа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
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:
Сукцесивна набавка натријум хипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде
франко Спортски центар Крушевац, редни број ЈНМВ 01-1/2019, шифра из ОРН: 24312220
– натријум хипохлоритр
Процењена вредност јавне набавке: 833.334,00 динара без ПДВ-а.
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: У поступку јавне набавке учествовало је
2 понуђача, и то:
-

PATENTING доо, Ул. Новосадски аутопут бр. 53, матични број: 07911785, ПИБ:
100380021, одговорно лице др. Миладин Дробњак
„BINCOMMERCE“ доо Београд, Ул. Устаничка 218, матични број: 17175025, ПИБ:
100023226,одговорно лице Бојан Маравић

Разлог за обуставу поступка:
Сви понуђачи који су се јавили на позив за подношење понуда „Patenting“ доо Београд и
„BINCOMMERCE“ доо Београд су понудили већу цену од процењене вредности тако да
неће бити бодоване те је Комисија за јавне набавке одређена Решењем бр. 1-1/1 од
27.02.2019. година одлучила да обустави поступак о јавној набавци за сукцесивну
набавку натријумхипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде франко Спортски
центар Крушевац, редни број ЈНМВ 01-1/2019.
- Понуђач „PATENTING“ доо Београд, Ул. Новосадски аутопут бр. 53 је понудио цену
преко процењене врености, тако да неће бити бодована јер је неприхватљива.
Процењена вредност набавке је 833.334,00 динара без ПДВ-а, а Понуђач је понудио
1.435.000,00 динара без ПДВ-а.
- Понуђач „BINCOMMERCE“ доо Београд, Ул. Устаничка 218 је понудио цену преко
процењене врености, тако да неће бити бодована јер је неприхватљива. Процењена
вредност набавке је 833.334,00 динара без ПДВ-а, а Понуђач је понудио 1.350.000,00
динара без ПДВ-а

Када ће поступак бити поново спроведен:
Након протека рока за подношење захтева за заштиту права Наручилац ће покренути
поступак јавне набавке мале вредности.

Остале информације:

