Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 12/2016.
Деловодни број:404-27-1321/2016-IIIı-8
Датум: 29.08.2016. год.
На основу члана 109. став 1, Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број
124/12,14/15 и 68/15), а у вези са Извештајем о стручној оцени понуда од 29.08.2016. године,
Начелник градске управе града Лознице, доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1-ПАПИР
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 12/2016
1. Обуставља се поступак јавне набавке за Партију 1 – Папир, јавна набавка мале
вредности за набавку канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Лозница,
спроведен по Позиву за подношење понуда за јавну набавку број 12/2016 од 05.08.2016. године,
објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, због тога што у
спроведеном поступку није прибављена ниједна одговарајућа и прихватљива понуда.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у
року од три дана од дана доношења.
3. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Образложење
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.
Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Град Лозница Градска управа
Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2.
2.
Подаци о предмету јавне набавке:
Редни број јавне набавке: 12/2016
Предмет ЈН је набавка: Набавка добара- канцеларијског материјала за потребе Градске
управе.
Процењена вредност ЈН за Партија 1- Папир је:1.020.000 динара (без ПДВ-а).
3.
Врста поступка: предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале
вредности.
4.
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
5.
Рок за достављање понуда: 16.08.2016. до 13,00 часова.
6. .Отварање понуда: јавно отварање понуда обављено је дана 16.08.2016. године са почетком
у 13,30 часова, а окончано је истог дана у 14,13 часова. Јавном отварању понуда присуствовали
су представници два понуђача.
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

Град Лозница

Република Србија

Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ЗА ПАРТИЈУ 1- ПАПИР:
1.
Понуде су поподнели понуђачи, и то:
Ред
ни
Број

Назив

Укупан
износ без
ПДВ-а

Укупан
износ са
ПДВ-ом

Рок
испоруке

Начин плаћања

704.100,00

844.920,00

1 дан

45 дана

1.063.964,03

1.276.432,84

24 часа

45 дана

1.220.800,00

1.464.960,00

1 дан

45 дана

1.

''Епоха'' д.о.о. Пожега
2.
''Графоо-Лозница'' Лозница
3.
''Новитет'' д.о.о. Лозница

2) Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање
Број под којим је
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
Подносилац понуде
22068

''Епоха'' д.о.о. Пожега

22070

''Графоо-Лозница'' Лозница

22071

''Новитет'' д.о.о. Лозница

Понуда је неприхватљива јер нису достављени
трежени узорци.
Понуда је неодговарајућа и неприхватљива јер
прелази процењену вредност јавне набавке
Понуда је неодговарајућа и неприхватљива јер
прелази процењену вредност јавне набавке

3.Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
Није пристигла ниједна одговарајућа и прихватљива понуде.
4.Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да на основу члана 109. став 1. Закона о
јавним набавкама, а у складу са стручном оценом понуда донесе одлуку о обустави поступка
за Партију 1 –Папир, за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за
потребе Градске управе, града Лозница, због тога што нису испуњени услови за доделу
уговора о предметној јавној набавци.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, па је на
основу законског овлашћења донело ову одлуку, која садржи и обавезу објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца, у року од три дана од дана њеног
доношења (члан 109. став 3. ЗЈН), као и поуку о правном средству (члан 149. став 6. ЗЈН).
Службеник за јавне набавке
___________________
Слађана Томићевић

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Града Лозница
_____________________
Милојка Смиљанић
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