ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЛА

Адреса наручиоца:

Лењинова 11, 25230 Кула

Интернет страница наручиоца:

www.turizamkula.rs.

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

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. 1/2020 је набавка УСЛУГА
Организација манифестације „Слатки дани у срцу Бачке“
(ознака из ОРН: 92000000 - услуге у области рекреације, културе и спорта)

Процењена вредност јавне набавке:

2.476.100,00

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Благовремене понуде:
Број понуде
Партија Назив и адреса понуђача Понуђена цена без ПДВ-а Понуђена цена са ПДВ-ом
10/20
1 „Крис Тон“ Нови Сад 594.000,00 нису у систему ПДВ_а
05/2020
2 „Тот продукција“ Кисач 1.805.000,00 нису у систему ПДВ_а
Неблаговремена понуда
101/20 , 1 - Sky solutions d.o.o. Београд 250.000,00 300.000,00
101/20, 2 - Sky solutions d.o.o. Београд 2.200.000,00 2.640.000,00
Понуда Sky solutions d.o.o. Београд је неблаговременa те самим тим неодговарајућа и неприхватљива. Обзиром да је са представник понуђача имао
овлашћење и инсистирао да присуствује отварању понуда и да његова понуда буде отворена у табели изнад су унети подаци из те понуде.
Понудe понуђача: „Крис Тон“ Нови Сад и „Тот продукција“ Кисач су неприхватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН-а, с обзиром да су
примљене у року одређеном у позиву за подношење понуда, али садржe битне недостатке јер тажено овлашћење није достављено од стране
извођача, не испуњавају све техничке спецификације из Конкурсне документације, а понуђенa ценa не прелази износ процењене вредности набавке.

Разлог за обуставу поступка:
- На основу извештаја комисије о стручној оцени понуда у складу са чланом 109 став 1 ЗЈН_а
закључено је да, имајући у виду да све благовремене понуде нису одговарајуће, нису
испуњени услови за доделу уговора.
- На основу члана 109 став 2 ЗЈН_а обзиром да је 10.07.2020.године на седници Штаба за
ванредне ситуације Општине Кула из разлога епидемије „корона“ вирусом донета одлука о
неодржавању манифестације „Слатки дани у срцу Бачке“.
На основу наведеног, у смислу члана члана 109. став 1 и 2., ОБУСТАВЉЕН ЈЕ ПОСТУПАК ЈНМВ
1/2020.

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак неће бити поновљен у овој буџетској години.

Остале информације:

