Деловодни број: 014.2-1200/6-1
30.04.2019.
Датум:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке број ЈНОП 6/2019
1. Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2
Интернет страница наручиоца: www.zelenilo.com
2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа
3. За добра и услуге: добра- Семе траве, назив и ознака из општег речника јавне набавке:
03111000 - Семење;
4. 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:/;
5. Процењена вредност јавне набавке: 1.400.000,00 динара (без ПДВ-а)
6. Број примљених понуда и податке о понуђачима:
Благовремено, тј. до дана 17.04.2019. године до 10:00 часова примљена је 1 (једна) понуда
понуђача „ГАЛИЛЕО ГЛОБАЛ“ д.о.о., Ћирила и Методија 140, Нови Сад. Понуда је
заведена под бројем 014.2-4204 од 17.04.2019. године у 09:09 часова. Укупна вредност
понуде износи 1.548.000,00 динара без ПДВ-а. Понуда је благовремена, али прелази износ
процењене вредности. Сходно члану 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015, и 68/2015) и тачке 8.10.2 Конкурсне
документације број 014.2-1200/2, Комисија за јавну набавку је понуду понуђача
„ГАЛИЛЕО ГЛОБАЛ“ д.о.о., Нови Сад оценила као неприхватљиву.
Понуда понуђача „MANY AGROVET“ д.о.о., Рузвелтова 45, Београд примљена је дана
17.04.2019. године у 10:58 часова и заведена код Наручиоца под бројем 014.2-4228.
Сагласно члану 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуда понуђача „MANY AGROVET“ д.о.о. Београд је
неблаговремена и самим тим није разматрана. Неблаговремену понуду наручилац је
вратио неотворену понуђачу по окончању поступка отварања понуда, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
7. Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда није примљена ниједна
прихватљива понуда.
8. Када ће поступак бити поново спроведен: када се стекну законски услови, по коначности
и правноснажности одлуке о обустави.

