ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Средња медицинска школа "Др Ружица Рип"

Адреса наручиоца:

Средња медицинска школа "Др Ружица Рип", Подгоричка 9,
25000 Сомбор

Интернет страница наручиоца:

www.smsso.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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 ЈН: услугa превоза ученика Средње медицинске школе "Др Ружица Рип“ у Сомбору,
ванлинијски превоз, за потребе Школе за календарску 2018. годину и за део реализације набавке
који се односи на 2019. годину - до 30.06.2019. г, уколико наручилац –школа може да обезбеди
финансијска средства за 2019. г, а све према календару образовно-васпитног рада у школи.
- Назив и ознака из општег речника набавки: 60100000 - Услуге друмског превоза
- Јабна набавка је обликована по партијама. Поступак се обуставља за ПАРТИЈУ 1 - Услуга
ванлинијског превоза ученика на вежбе и ПАРТИЈУ 3 - услига ванлинијског превоза ученика на
такмичења.

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност:
партија 1 - 1.044.550,00 динара без ПДВ-а (по годинама - у 2018. г. 460.910,00 динара
без ПДВ-а, пројекција за 2019. годину - 583.640,00 динара без ПДВ-а.);
партија 3 - 72.728,00 динара без ПДВ-а. (по годинама - пројекција за 2019. годину).

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Поднете су три благовремене понуде.
Неблаговремених понуда нема.
За партију 1 поднете су три понуде. Подаци о понуђачима:
- КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР,понуда бр.06-611/1261 од 02.10.2018 у 09,40 сати.
- ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА, понуда бр. 06-611/1274 од 03.10.2018 у 09,10 сати
- IRSA EURO LINE BUS D.O.О.Сомбор – понуда бр. 06-611/1279 од 04.10.2018 у 12,34 сати.
За партију 3 поднета је једна понуда. Подаци о понуђачу:
- IRSA EURO LINE BUS D.O.О.Сомбор – понуда бр. 06-611/1279 од 04.10.2018 у 12,34 сати.

Разлог за обуставу поступка:
Нису испуњени услови за доделу уговора у складу са чланом 109. став 1. Закона:
- понуђач КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР , партија 1, није доказао да испуњава додатан услов
за учешће у поступку - технички капацитет, што представља битан недостатак понуде на
основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона;
- понуђач ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА, партија 1, понудио је цену која прелази износ процењене
вредности јавне набавке за партију 1, те је понуда неприхватљива у складу са чланом 3. став
1. тачка 33) Закона и нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона;
- понуђач IRSA EURO LINE BUS D.O.О.Сомбор, партија 1, 2 и 3 није доказао да испуњава
додатан услов за учешће у поступку - кадровски капацитет, што представља битан недостатак
понуде на основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона.

Када ће поступак бити поново спроведен:
након истека рока за подношење захтева за заштиту права

Остале информације:
После доношења одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Начин и рок подношења захтева за заштиту права дефинисан је у тачки 7.19. конкурсне
документације.

