ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВO

Адреса наручиоца:

36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

Интернет страница наручиоца:

www.kraljevo.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

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:
Набавка добара - рачунарске опреме, софтвера и сајта, по партијама и то: Партија I - набавка
рачунарске опреме
Ознака из општег речника набавке: 30230000 - рачунарска опрема, 31710000 - електронска
опрема.

Процењена вредност јавне набавке:

Партија I- набавка рачунарске опреме у износу
од 1.727.800,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Четири понуде:
-INFORMATIKA а.д. улица Јеврејска 32, Београд,
-JAPI com doo улица Руменачка 13, Нови Сад,
-ELEKTRONIK PARTNER D.O.O улица Др Ивана Рибара 146, Нови Београд,
-GOLUM DOO Игуманова, улаз ка јужном булевару 14, Београд

Разлог за обуставу поступка:
Предметни поступак је обустављен у фази после истека рока за подношење понуда.
У року за подношење понуда поднето је 4 (четири) понуде за Партију I. Наручилац је на
основу поднетог Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број
404-79-10/19-VII од 05.01.2020. године, након потпуно и правилно утврђеног чињеничног
стања, одлучио као у диспозитиву ове Одлуке, применом члана 109. Закона о јавним
набавкама, јер се нису испунили услови за доделу уговора прописани законом, имајући у
виду да поднете понуде прелазе износ процењене вредности набавке за Партију I. Поступак
јавне набавке Наручилац ће поновити за Партију I након протека законског рока од дана
објављивања Обавештења о обустави поступка на Порталу ЈН.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ове јавне набавке биће поново спроведен када се стекну Законом прописани
услови.

Остале информације:

