РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Радних бригада 15
Број: 642/7
Датум:24.04.2017.
Ниш
С.С.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), вд. директора Драган Милетић доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА JAВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНВВ 02/17 „ЗАМЕНА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊА
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ“
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке радова велике вредности ЈНВВ 02/17 „ЗАМЕНА
КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА НИШ“.
Образложење
Наручилац је дана 10.03.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке у
радова велике вредности ЈНВВ 02/17, за замену кровне конструкције и доградњу Геронтолошког
центара Ниш.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио јавни позив који је објављен на порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 17.03.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за набавку радова на замени
кровне конструкције и доградње Геронтолошког центара Ниш, приспела је 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда за јавну набаку ЈНВВ 02/17 бр.642/6 од 24.04.2017.
године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци
Врста поступка:

Поступак јавне набавке велике вредности

Врста предмета јавне набавке:

Радови

Предмет јавне набавке: набавка радова - Замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш
Процењена вредност (без ПДВ-а):

34.500.000,00 динара

2. Подаци о понуђачима
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“
Укупан број поднетих понуда: 1

Назив/име понуђача
Благовремене понуде
Група понуђача:
Teming Electrotechnology d.o.o.
Ниш, ул.Цара Душана 90
Dacom Inženjering d.o.o.
Београд, ул.Јастребовљева 13,
Artifex gradnja, radnja za izvođenje završnih radova
u građevinarstvu i prevoz robe
Ниш, ул.Саве Ковачевића 14, Брзи Брод

Неблаговремене понуде

/

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и
понуђене цене тих понуда
Назив/име понуђача
Група понуђача:
Teming Electrotechnology d.o.o.
Ниш, ул.Цара Душана 90
Dacom Inženjering d.o.o.
Београд, ул.Јастребовљева 13,
Artifex gradnja, radnja za izvođenje završnih radova
u građevinarstvu i prevoz robe
Ниш, ул.Саве Ковачевића 14, Брзи Брод

Разлог за одбијање понуде и
понуђена цена

Понуда је одбијена као неприхватљива јер
је понуђена цена од 59.096.640,00 динара
без ПДВ-а док је процењена вредност јавне
набавке 34.500.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу стручне оцене понуда, комисија за јавну набавку редни број ЈНВВ 02/17 у
поступку јавне набавке радова велике вредности констатовала је да није прибављена ниједна
прихватљива понуда и предлаже наручиоцу да поступак јавне набавке обустави.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о обустави
поступка за набавку радова велике вредности на замени кровне конструкције и доградње
Геронтолошког центара Ниш, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави
поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ 02/17.
Oдлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа у року од 3
(три) дана од дана доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

