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На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
бр. ЈН 1.1.2/2018 – Канцеларијски материјал
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа општине Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, ПИБ: 101460424,
матични број: 08385327, www.noviknezevac.rs
Врста наручиоца – Општинска управа.
Врста поступка – Јавна набавка мале вредности.
Опис предмета набавке – Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки – 30192000 – канцеларијски материјал.
Процењена вредност јавне набавке – Износи 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.
Број примљених понуда и подаци о понуђачима – Примљене су 3 (три) понуде, и то:
1) „MARKON“ DOO, Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.29, ПИБ
101461780, матични број 08276412, кога заступа директор Ерика Јухас,
2) „INTERCOM“ DOO, Суботица, Мајшански пут бр.126, ПИБ 100843847, матични број
08358826, кога заступа директор Валерија Гергељ и
3) „AMPHORA“ DOO, Београд, Булевар Војводе Мишића бр.10, ПИБ 100037820,
матични број 07470916, кога заступа директор Биљана Марковић.
Разлог за обуставу поступка – Понуда понуђача „MARKON“ DOO из Новог Кнежевца
одбија се и сматра неприхватљивом на основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), јер садржи битне недостатке, односно
понуђач није доказао да испуњава тражене додатне услове у делу финансијског и пословног
капацитета. Такође, члан 1. Модела уговора није у попуњен, а понуђач у знак прихватања
Модела уговора мора исти попунити, потписати и оверити печатом.
Понуда понуђача „INTERCOM“ DOO из Суботице одбија се и сматра неприхватљивом јер не
садржи Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће приликом потписивања
1

уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за
испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Понуда понуђача „AMPHORA“ DOO из Београда одбија се и сматра неприхватљивом јер не
садржи Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће приликом потписивања
уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за
испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Такође,
постоје одређене неправилности у попуњавању Обрасца понуде и Модела уговора, односно
подаци који су наведени у Обрасцу понуде, а односе се на број и датум понуде, нису
идентични подацима наведеним у члану 1. Модела уговора.
Када ће поступак бити поново спроведен – Поступак ће поново бити спроведен током јула
2018. године.
Лице за контакт – Дамир Недељков, дипл.економиста мастер
e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs
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