ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:
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:
Партија 2 - патроне са тонером 30125100

Процењена вредност јавне набавке:

Партија 2 - 183.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

За Партију 2
3 (три) понуде
1- I&D COM DOO, ул. Вилине воде бб, Палилула, 11 158 Београд;
2- АМФОРА ДОО, ул. Булевар војводе Мишића 10, 11 040 Београд;
3- МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО, ул. Матејевачки пут бб, Д-4, 18 000 Ниш.

Разлог за обуставу поступка:
У Извештају о стручној оцени су све 3 (три) понуде оцењене као неприхватљиве у складу са
чл. 3. став 1. тачка 33. ЗЈН
1- I&D COM DOO дао је понуду за Партију 2 у износу од 275.950,00 динара без ПДВ-а, што је
за 92.950,00 динара више у односу на процењену вредност.
2- АМФОРА ДОО дао је понуду за Партију 2 у износу од 346.591,00 динара без ПДВ-а, што је
за 163.591,00 динара више у односу на процењену вредност.
3- МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО дао је понуду за Партију 2 у износу од 238.790,00 динара без
ПДВ-а, што је за 55.790,00 динара више у односу на процењену вредност.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен за наведену партију након обуставе
ванредног стања или раније уколико постоје услови

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 .

