"РEГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft., Szabadka
"REGIONALNI DEPONIJ" d.o.o. Subotica
Суботица
Биковачки Пут 280.
Број: VII-78/2020
Дана: 26.06.2020. године
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. VII-76/2020 од 22.06.2020.
године директор Наручиоца "Рeгионална депонија" д.о.о. Суботица, доноси
ОДЛУКУ
о обустави јавне набавке
Обуставља се поступак јавне набавке услуге сервисирања возила за партију 4, 5, 6 и 7,
редни број ЈНМВ 06/20 јер нису испуњени услови за закључење уговора.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности услуге сервисирања возила по партијама: Партија 1: Сервисирање путничких возила
Партија 2: Сервисирање теретних возила типа „Ман“; Партија 3: Сервисирање теретних возила
типа „Ренаулт“; Партија 4: Сервисирање радних машина типа „Caterpillar“ и „Komptech“
Партија 5: Сервисирање радних машина типа „Вобцат“; Партија 6: Сервисирање радних
машина типа „Вомаг“; Партија 7: Сервисирање радних машина типа „Линде“, редни број јавне
набавке ЈНМВ 06/20, сходно одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
A. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Адреса наручиоца: Суботица, Биково, Биковачки пут бр. 280;
2. Редни број јавне набавке ЈНМВ - 06/20;
3. Предмет набавке је набавка услуга – сервисирање возила;
4. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке:
50110000 - услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.;
5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности;
6. Укупна процењена вредност износи: 1.666.666,00 динара без ПДВ-а;
Процењена вредност по партијама:
Партија 1: 209.562,00 динара без Пдв-а;
Партија 2: 446.220,00 динара без Пдв-а;
Партија 3: 238.320,00 динара без Пдв-а;
Партија 4: 628.212,00 динара без Пдв-а;
Партија 5: 36.437,00 динара без Пдв-а;
Партија 6: 54.029,00 динара без Пдв-а;
Партија 7: 48.975,00 динара без Пдв-а;
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена;
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

1. У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Конкурсна документација и Позив за
достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/20 је дана
09.06.2020. године објављен на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца
www.deponija.rs.
2.

Приспеле понуде понуђача:
Рок за достављање понуда био је закључно са 18.06.2020. године до 12,00 часова.

Комисија образована за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
2.1. Благовремене понуде за партију 4, 5, 6 и 7 поднели су следећи понуђачи, према
редоследу пријема:
Број под којим је

Број

понуда заведена

партије

VII-72/2020

5

Назив или шифра Понуђача

Датум

Сат

пријема
„NS Union Tehnika“ Д.о.о. Нови Сад,
улица Мирослава Продановића Мићка
број 6, Нови Сад

16.06.2020.

10,17

Комисија образована за спровођење јавне набавке је констатовала да у поступку јавне
набавке за партију 4, 6 и 7 није учествовао ни један понуђач.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
т.ј. дана 18.06.2020. године са почетком у 12,15 часова, а окончан је истог дана у 12,55 часова.
2.2. Неблаговремене понуде нису примљене.

3.

Преглед и оцена понуда:

После отварања понуда Комисија је извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда
и утврдила следеће:
3.а. Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање:
• Понуда бр. VII-72/2020 понуђача „NS Union Tehnika“ Д.о.о. Нови Сад, улица
Мирослава Продановића Мићка број 6, Нови Сад се одбија као неприхватљива јер
понуђена цена прелази процењену вредност партије 5 јавне набавке.
o

Понуђена цена: 58.418,08 динaра (без ПДВ-а) и 70.101,92 динара (са ПДВ);

3. Предлог комисије за јавну набавку:
Комисија образована за спровођење јавне набавке је констатовала да у поступку јавне
набавке за партију 4, 6 и 7 није учествовао ни један понуђач.
С обзиром да у року за подношење понуда није примљена ни једна понуда за партију 4, 6
и 7, док за партију 5 није примљена ни једна прихватљива понуда, Комисија предлаже
Наручиоцу да да сходно одредбама члана 109. став 1. донесе одлуку о обустави поступка јавне
набавке за партију 4, 5, 6 и 7 и да по коначности одлуке о обустави поступка покрене нови
поступак јавне набавке за предметне партије.

4.

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

Поука о правном леку:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу
јавних набавки, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Доставити:
- Објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници;

