ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Спортски центар Пирот

Адреса наручиоца:

Таковска 24
18300 Пирот

Интернет страница наручиоца:

www.scpirot.rs

Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:

Остало

Поступак јавне набавке мале вредности
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:
Опрема за спорт, Партија 2: Одбојкашка гарнитура, 37400000 - Спортска роба и опрема

Процењена вредност јавне набавке:

333.333,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

3(три)
Хеттрик спорт доо, Илије Стојадиновића 51, 11030 Београд
Спорт Едукалис доо, Јабланичка 3и, 11000 Београд
Musculus doo, Војводе Степе 346, 11000 Београд

Разлог за обуставу поступка:
Поступак се обуставља из разлога што није пристигла нити једна прихватљива понуда.
Хеттрик спорт доо, Илије Стојадиновића 51, 11030 Београд Понуда се одбија сходно члану 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама јер садржи битне недостатке понуде.
Понуђач није попунио назив, модел и произвођача понуђене опреме у Обрасцу понуде на страни 30/35 Конкурсне документације и као
таква понуда је непотпуна, неприхватљива и неупоредива са другим понудама па се по горе наведеном члану Закона о јавним набавкама
одбија.
Спорт Едукалис доо, Јабланичка 3и, 11000 Београд - Понуда се одбија сходно члану 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама јер
садржи битне недостатке понуде.
Понуђач је понудио опрему која не одговара спецификацији понуде, техничким условима из конкурсне документације.
Сходно Вашој спецификацији коју сте послали да би утврдили да се ради о одговарајућој опреми Комисија за јавну набавку је утврдила да
није одговарајућа траженој опреми и то због следећег:
Понуђач је понудио дебљину нити одбојкашке мреже 3мм а Наручилац је у спецификацији понуде тражио одбојкашку такмичарска мрежу
исплетену од канапа од полиетилена пречника 3.5мм. У вашој понуди се нигде не наводи да уз мрежу нудите и тражене две антене (страна
6/35 Конкурсне документације Напомена 3 у Спецификацији понуде).
Због свега горе наведеног понуда се по члану 106. став 1. тачка 5. одбија као неприхватљива.
Musculus doo, Војводе Степе 346, 11000 Београд - Понуда се одбија сходно члану 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама јер садржи
битне недостатке понуде.
Понуђач је понудио опрему која не одговара спецификацији понуде, техничким условима из конкурсне документације.
Сходно Вашој спецификацији коју сте послали да би увидели о којој опреми је реч Комисија за јавну набавку је утврдила следеће :
Понуђач је понудио алуминијумску конструкцију а не челичну као што стоји у Спецификацији понуде – Напомена 6 (страна 7/35 Конкурсне
документације) па се понуда као таква по члану 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама одбија као неприхватљива.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен до краја 2017. године уколико има времена за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности.

Остале информације:
scpirot@gmail.com

