ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Oпштинa Ражањ

Адреса наручиоца:

Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ

Интернет страница наручиоца:

www.razanj.org

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

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:
Предмет јавне набавке бр. 1/2015 су радови на ''Реконструкцији моста преко Велике реке на
општинском путу Л4 Подгорац-Пардик '', општина Ражањ– назив и ознака из општег речника
набавке ОРН) – Радови на изградњи мостова 45221110.

Процењена вредност јавне набавке:

2.132.000,00 без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број примљених понуда:2
Подаци о понуђачима:
''ГП-Зоран-Р'' доо, Зајечарски пут бб,35255 Доња Мутница, ПИБ:105964753, Матини
број:20496541
''Мета балкан'' доо Београд, Краљице Наталије 68,11000 Београд, ПИБ:106858507, Матини
број:20693916, Заједничка понуда са ’’BAUWESEN’’ доо Лазаревац, Карађорђева 32 а,
Лазаревац.ПИБ:105141754, Матини број:20302739.

Разлог за обуставу поступка:
* Понуда понуђача: ''Мета балкан'' доо Београд, Краљице Наталије 68, 11000 Београд, Заједничка понуда са
’’BAUWESEN’’ доо Лазаревац,Карађорђева 32 а, Лазаревац, чија је понуђена цена 1.896.110,00 рсд без пдв-а, одбија
се као неприхватљива из разлога што:
-Изјава понуђача о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију није
потписана од стране Наручиоца.
* Понуда понуђача: ''ГП-Зоран-Р'' доо, Зајечарски пут бб, 35255 Доња Мутница, чија је понуђена цена 2.123.225,10
рсд без пдв-а, одбија се као неприхватљива из разлога што:
-након истека остављеног рока доставио је доказе о испуњености додатних услова и то:
*фотокопију закљученог уговора о извођењу радова који је предмет санације моста у износу од 4.900.000,00 дин и
окончану ситуацију по приложеном уговору.
*за Миливоја Ивковића, дипл.грађ.инг лиценцу и потврду.
-доставио је Уговор о закупу багера, који је закључен 18.01.2016.године тј након отварања и оцене понуда.
-није доставио потврду референтног наручиоца (инвеститора) о изведеним радовима.

Када ће поступак бити поново спроведен:
ʻ̡̨̦̌ ̡̛̭̯̖̌ ̵̡̨̡̛̦̭̌̚ ̨̡̨̬̏̌

Остале информације:
/

