ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Адреса наручиоца:

18000 Ниш, ул. Страхињића бана бб

Интернет страница наручиоца:

www.nis.okrug.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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 канцеларијског материјала:
Партија 1 - папир, хартија за фотокопирање 30197643
Партија 4 - патроне са тонером 30125100

Процењена вредност јавне набавке:

Партија 1- 270.000,00 динара
Партија 4- 150.000,00 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупно подете понуде по партијама:
Партију 1 – 2 понуде:
1 СПЕКТАР ДОО НИШ, ТОПОНИЧКИ ПУТ ББ, 18 000 НИШ
2. АТЛАНТИС ДОО НИШ, РАСИНСКА БР.6, 18 000 НИШ
Партија 4- 1 понуда:
1.АТЛАНТИС ДОО НИШ, РАСИНСКА БР.6, 18 000 НИШ

Разлог за обуставу поступка:
За партију I - хартија за фотокопирање – 30197643, стигле су 2 понуде, и то од: „Спектар“ ДОО
Ниш и „Атлантис“ ДОО Ниш. Понуде су у Извештају о стручној оцени оцењене као благовремене,
одговарајуће, квалитет узорака је задовољавајући, али неприхватљиве.
Процењена вредност за партију I је 270.000,00 динара без ПДВ-а, а „Спектар“ ДОО је дао понуду
на 290.940,00 динара без ПДВ-а, што је 20.940,00 динара скупље у односу на процењену
вредност. Понуђач „Атлантис“ ДОО Ниш дао је дао понуду у износу од 298.700,00 динара без
ПДВ-а., што је скупље за 28.700,00 динара од процењене вредности.
За партију IV - патроне са тонером – 30125100, стигла је 1 понуда, и то од „Атлантис“ ДОО Ниш.
Понуда је у Извештају о стручној оцени оцењена као благовремена, одговарајућа, квалитет
узорака је задовољавајући, али неприхватљива.
Понуђач „Атлантис“ ДОО Ниш је дао понуду у износу од 415.134,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност за партију IV је 150.000,00 динара без ПДВ-а, а „Атлантис“ ДОО Ниш је дао
понуду скупљу за 265.134,00 динара од процењене вредности.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен за наведену партију након истека рока за
подношење Захтева за заштиту права на Одлуку о обустави поступка.

Остале информације:
Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15
и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сносе искључиво понуђачи и исти не
могу тражити од Hаручиоца накнаду трошкова .

