ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Општинска управа Нови Бечеј, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.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 репрезентације (пића, напитци и разни прехрамбени производи) за потребе
Општинске управе и Скупштину општине Нови Бечеј за 2014-у годину.
Назив и ознака из општег речника набавки: Пића, дуван и сродни производи -15900000
(Алкохолна пића - 15911000, Безалкохолна пића – 15980000), Воће, поврће и сродни
производи – 15300000 (Воћни сокови – 15331000); Разни прехрамбени производи –15800000
(15830000 – шећер и сродни производи; 15840000 Какао, чоколада и слаткиши; Кафа, чај и
сродни производи – 15860000);

Процењена вредност јавне набавке:

1.660.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У року за подношење понуда благовремено је примљенe су 4 (четири) понуде, и то:
1. СТР ''Золи Н.Б.Н.'' Нови Бечеј, Слободана Перића 49 A
2. „Тисапромет“ ДОО Нови Бечеј, Башаидски пут б.б.
3. „Тривит“ доо Бечеј, Индустријска б.б.
4.''TISACOOP'' доо Бечеј, Стевана Дороњског 18.
Неблаговремене понудe: нема.

Разлог за обуставу поступка:
ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности за набавку репрезентације (пића, напитци и
разни прехрамбени производи) за потребе Општинске управе и Скупштину општине Нови Бечеј за
2014-у годину, према спецификацији и техничким карактеристикама набавке, који је покренут на
основу Одлуке о ЈНМВ број IV 04-404-1/6-2014 од 08.04.2014. године, јер наручилац није прибавио
ни једну прихватљиву понуду.
Предметни поступак се обуставља после истека рока за подношење понуда, а пре доношења
Одлуке Наручиоца, јер је наручилац све примљене понуде одбио као неодговарајуће и
неприхватљиве:
- Понуда ''TISACOOP'' доо Бечеј, Стевана Дороњског 18. je одбијенa као неодговарајућa, jeр у самом
обрасцу понуде има унете неодговарајуће амбалаже и артикле, које наручилац није тражио;
- Понуде СТР ''Золи Н.Б.Н.'' Нови Бечеј, Слободана Перића 49 A, „Тисапромет-а“ ДОО Нови Бечеј,
Башаидски пут б.б. и „Тривит“ доо Бечеј, Индустријска б.б., су одбијене као неприхватљиве, јер
прелазе процењену вредност јавне набавке;

Када ће поступак бити поново спроведен:
Након коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке и објављивања овог
Обавештења;

Остале информације:

